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പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,

പ്�ൊട്ട� ചലച്രിത്ര ദ്വൈമൊസരി�യുപ്െ പ്മയ് 
- ജൂൺ ലക്കം മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ഭൊവു
�തവൈപേരിണൊമത്രിന് �ൊേണമൊയ സവൈയകം
വേകം സരിനരിമയുപ്െ അമ്പത് വർഷവുമൊയരി 
ബന്ധപ്പെട്ടൊണ്. 1972ൽ പുറത്രിറങ്രിയ 
അെൂർ ര�ൊപൊല�ൃഷ്ണൻ സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്ത 
സവൈയകംവേകം എന്ന സരിനരിമ അന്നുവപ്േയുള്ള 
മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ സൗന്ദേ്യ ആസവൈൊ്
നശീലങ്പ്ള പുതുക്രി പണരിയു�യൊയരി
േുന്നു. അമ്പതുവർഷകം പരിന്നരിട്ട സവൈയകംവേകം 
സരിനരിമപ്യ വരിശ�ലനകം പ്ചയ്ുന്ന രലഖനകം 
ഇതരിലുണ്്. സവൈയകംവേകം പുറത്രിറങ്ുന്ന 
�ൊലത്് മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ സൊമ്പ്ര്ൊ
യരി�േീതരിയരിലുള്ള സരിനരിമ�ളുപ്െ ധൊേയുകം 
നമുക്് �ൊണൊവുന്നതൊണ്. അതരിപ്റെ 
തുെർച്�ൾ ഇക്ൊലത്ുകം �ൊണൊകം. സവൈ
യകംവേകം സരിനരിമപ്യ �ൂെൊപ്ത അക്ൊലത്് 
ഇറങ്രിയ സരിനരിമ�ളൊയ �ന്ധർവ്വരഷേത്രകം, 
ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി, മൊയ, പ്ചമ്പേത്രി, 
അച്ഛനുകം ബൊപെയുകം, വരി്്യൊർത്രി�രള 
ഇതരിരല ഇതരിരല എന്നീ സരിനരിമ�പ്ളക്ു
റരിച്ുള്ള പഠനങ്ളുകം ഇതരിലുണ്്. അമ്പതു 
വർഷകം പരിന്നരിെുരമ്പൊൾ, ഈ സരിനരിമ�ൾ 
പ്�ൊണ്ുവന്ന സൗന്ദേ്യ - േൊഷ്ടീയ തലങ്ൾ 
എപ്�ൊേമൊയരിേുന്നുപ്വന്നൊണ് ഇവരിപ്െ 
വരിശ�ലനകം പ്ചയ്ുന്നത്. ര�േളത്രിപ്ല 
അന്ൊേൊഷ്ട ഫരിലരികം പ്ഫസ്റരിവലരിപ്നക്ുറരിച്ു
ള്ള പഠനങ്ളുകം ഈ ലക്ത്രിലുണ്്. 

രനേഹപൂർവ്വകം,
എഡരിറ്റർ
രഡൊ. േൊരജഷ്. എകം.ആർ.
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ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം -  
ഒരു പുനർവായന
• രാക്കഷണ് നാഥണ്

'Only the real, rare, true scientific minds can endure doubt, 
which is attached to all our knowledge'. 
-Sigmund freud

1972 പ്ല മുഖ്യധൊേൊസരിനരിമ�ളരിപ്ല പ്ധൊനപ്പെട്ട വരിജയകം രനെരിയ ചരിത്രങ്
ളുപ്െ രശ്ണരിയരിൽ എ. വരിൻപ്സറെരിപ്റെ �ന്ധർവ്വരഷേത്രമുണ്്. മധു-

ശൊേ് തൊേരജൊഡരി �ച്വെ സരിനരിമയരിപ്ലന്നതുരപൊപ്ല �ലൊപേമൊയ മൂല്യമുള്ള 
ചരിത്രങ്ളരിലുകം അെയൊളപ്പെെുന്ന വർഷകം �ൂെരിയൊയരിേുന്നു 1972. അെൂർ ര�ൊപൊ
ല�ൃഷ്ണപ്റെ �ന്നരിച്രിത്രകം സവൈയകംവേകം എന്ന ചരിത്രത്രിലുകം ഇരത അഭരിരനതൊക്ൾ 
തപ്ന്നയൊയരിേുന്നു നൊയരി�ൊനൊയ�ൻമൊർ. എ. വരിൻപ്സറെ്  സകംവരിധൊനകംപ്ചയ്ത 
�ന്ധർവ്വരഷേത്രത്രിൽ സൊരകേതരി�പേമൊയുകം, �ച്വെപേമൊയുപ്മൊപ്ക് ധൊേൊളകം 
രചേുവ�ൾ, നരിർമ്മരിതരി�ൾ ചരിത്രത്രിലുണ്ൊയരിട്ടുണ്് എന്നു പറയൊകം. ഉ്യ 
രപൊലുള്ള നരിർമ്മൊണക്മ്പനരിയരിൽ നരിന്നുള്ള ഫരിലരികം പ്പ്ൊഡക്റ് എന്ന േീതരി�ളരി
ലുള്ള ചലച്രിത്രനരിർമ്മൊണ�ലയരിൽ �ന്ധർവ്വരഷേത്രത്രിന് പ്രത്യ�സ്ൊനവുകം 
രേഖപ്പെെുത്ലുകം ദ�വേരിക്ുവൊൻ �ഴരിഞ്രിട്ടുണ്്. 

1965നുരശഷകം മലയൊളസരിനരിമ ഏപ്റക്ുപ്റ മലയൊളസൊഹരിത്യവുമൊയുള്ള 
ഒേു ബന്ധകം ആേകംഭരിക്ുന്നു എന്നു പറയൊകം. എഴുപതു�ൾ ഏപ്റക്ുപ്റ �ച്വ
െസരിനരിമ�ൾരപൊലുകം, സൊഹരിത്യേചന�പ്ള അവലകംബരിച്് സരിനരിമ�ൾ ഉണ്ൊക്രി. 
സൊഹരിത്യ�ൊേൻമൊർ തരിേക്ഥൊ�ൃത്ു�ളൊയരി േകം�പ്രവശകം പ്ചയ്തതുകം 1970 
�ളരിൽ തപ്ന്നയൊണ്. പരിന്നീെത് മലയൊളസരിനരിമപ്യ ര്ശീയനരിലവൊേത്രിലുകം 
അന്ർര്ശീയനരിലവൊേത്രിലുപ്മൊപ്ക് ശ്രധേയങ്ളൊയ അെയൊളപ്പെെുത്ലൊ
യരി മൊറ്റു�യുകം പ്ചയ്തു. 

ത�ഴരി ശരിവശകേേപെരിള്ളയുപ്െ �ഥയൊണ് �ന്ധർവ്വരഷേത്രകം സരിനരിമയ്ക് അവ
ലകംബമൊയത്. രതൊപെരിൽ ഭൊസരിയൊണ് തരിേക്ഥയുകം സകംഭൊഷണവുകം േചരിച്ത്. 
പ്ശസ്തനൊയ ഭേതൻ ആ്്യമൊയരി സവൈതന്ത്ര�ലൊസകംവരിധൊയ�നൊയരി മൊറുന്നത് 
�ന്ധർവ്വരഷേത്രകം എന്ന സരിനരിമരയൊപ്െയൊണ്. വയലൊറരിപ്റെ �ൊനങ്ൾ, ര്വേൊ
ജപ്റെ സകം�ീതകം, ആർ.പ്�. രശഖറരിപ്റെ പശ്ൊത്ലകം, സൂേ്യപ്�ൊശരിപ്റെ ഛൊയൊ

തകഴി ശിവശങ്കരപ്ി
ള്ളയുടെ കഥയാണ് 
ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം സിനി
മയ്ക് അവലരംബമായത്. 
ക്താപ്ിൽ ഭാസിയാണ് 
തിരക്കഥയുരം സരംഭാഷ
ണവരം രചിച്ചത്. പ്രശസ്ത
നായ ഭരതൻ ആദ്യമായി 
സ്വതന്ത്രകലാസരംവി
ധായകനായി മാറുന്നത് 
ഗന്ധർവ്വക്ഷേത്രം എന്ന 
സിനിമക്യാടെയാണ്. 
വയലാറിടറെ ഗാനങ്ങൾ 
ക്ദവരാജടറെ സരംഗീതരം. 
ആർ.ടക. ക്ശഖറിടറെ 
പശ്ാത്തലരം.
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ഗ്രഹണകം, എ. വരിൻപ്സറെരിപ്റെ സകംവരിധൊനകം തുെങ്രി 
വലരിയ വമ്പൻമൊർ ഒത്ുരചർന്ന സരിനരിമ�ൂെരിയൊണ് 
�ന്ധർവ്വരഷേത്രകം. 

�ന്ധർവ്വരഷേത്രകം �ഥയരിൽനരിന്നുകം തരിേക്ഥയരിരല
ക്ു പ്രവശരിക്ുരമ്പൊൾ �ഥൊനൊയരി�യൊയ ലക്ഷരിക്് 
(ശൊേ് അഭരിനയരിച് �ഥൊപൊത്രകം) അനുഭവപ്പെെുന്ന 
ജീവരിതത്രിപ്റെ തൊളങ്ളുകം തൊളഭകം�ങ്ളുമൊണ് 
�ൂെുതൽ രഫൊക്സ് ആവുന്നത്. �ന്ധർവ്വസകേൽപെകം 
പലരപെൊഴുകം ഒേു േൂപ�കം എന്ന നരിലയരിൽ സകംവരിധൊ
യ�ൻ വരിൻപ്സറെ് ഉപരയൊ�രിക്ുന്നുണ്്. �ഥയുപ്െ 
ഇതരിവൃത്കം എന്നതരിലുപേരി �ഥയുപ്െ �തരിവരി�തരി
�ളരിലൂപ്െ അനവൈയരിക്പ്പെെുന്നത് ലക്ഷരിയുപ്െ ജീവരി
തമൊണ്, ജീവരിതരേഖ�ൂെരിയൊണ്. സകംവരിധൊയ�പ്റെ 
അത്േത്രിലുള്ള ഒേു വീഷേണര�ൊണൊണ് ഈ 
സരിനരിമയുപ്െ മൗലരി�തയൊയരി എെുത്ുപറരയണ്ുന്ന 
ഒന്ന്. ലക്ഷരി വരിവൊഹപ്ൊയപ്മത്ുന്ന യുവതരിയൊയുകം, 
പത്ുവയസുള്ള �ൗമൊേക്ൊേരിയൊയുകം, �ന്ധർവ്വപ്ന 
പ്ണയരിക്ുന്ന അവരിവൊഹരിതയൊയുകം, സരഹൊ്േപ്റെ 
സുഹൃത്രിപ്ന (മധു അഭരിനയരിക്ുന്ന �ഥൊപൊത്രകം) 
വരിവൊഹകം �ഴരിച്് �ുെുകംബരിനരിയൊയുകം, ഒെുവരിൽ ഭർത്ൊ
വുരപഷേരിച് ഒേു സ്തീയൊയുകം മേരിച്ുരപൊയ �ുഞ്രിപ്റെ 

അമ്മയൊയുപ്മൊപ്ക് വരിവരിധ ജീവരിതനരില�ളരിലൂപ്െ 
�െന്നുരപൊ�ുന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിലൂപ്െ ചരിത്രത്രിപ്റെ 
്രിശ നരിർണ്യരിക്ുന്നു. �ഥൊനൊയരി�യുപ്െ വരിവരിധ 
ജീവരിതഘട്ടങ്ൾ തപ്ന്നയൊണ് തരിേക്ഥയുപ്െ നപ്ട്ടല്ല്. 
രതൊപെരിൽഭൊസരിയുപ്െ തരിേക്ഥയ്കുകം സകംഭൊഷണത്രി
നുകം ജനപ്രിയ രചേുവയുപ്െ ഇമ്പവുകം ഇഴു�രിരച്േലുകം 
ഉണ്്. മുത്ശ്രിയരിൽനരിന്ന് ഉൾപ്ക്ൊള്ളുന്ന �ന്ധർവ്വ�ൊ
മന�ൾ ഒേു മരിത്ുരപൊപ്ല �ഥൊനൊയരി�യുപ്െ മന:
ശൊസ്തത്രിൽ മുളപ്പൊട്ടുന്നുണ്്. സരിനരിമയുപ്െ ആേകം
ഭത്രിൽത്പ്ന്നയുള്ള �ൊവരിപ്ല വരിളക്ുപ്വക്ുന്ന 
േകം�ത്രിൽ പ്വള്ളരിയൊഴ്ചയൊപ്ണന്ന് പറയുന്നരിെത്ുത
പ്ന്ന ലക്ഷരിയരിപ്ല മൊനസരി�പേമൊയ മൊറ്റങ്ളുകം, മറ്റുകം 
സകംവരിധൊയ�ൻ സൂക്ഷമൊയരി അപഗ്രഥരിക്ുന്നുണ്്. 
ത�ഴരിയുപ്െ �ഥയരിലൊ�പ്ട്ട ഗ്രൊമകം ന�േമൊ�ുരമ്പൊ
ഴുള്ള മനുഷ്യപ്റെ �ൽപെന�ളുകം വരിശവൈൊസധൊേ�ളുകം 
മൊറരിമറരിയുന്ന ഒേു തത്വൈകം �ൂെരി വീഷേരിക്പ്പെെുന്നു
ണ്്. പരഷേ ഇവരിപ്െയത് �ൊണൊൻ സൊധരിക്ു�യുമരില്ല. 
എന്നൊൽ �ന്ധർവ്വരഷേത്രകം സരിനരിമയരിൽ േണ്ൊകംപ�ു
തരിരയൊപ്െ, ലക്ഷരി വരിവൊഹകം �ഴരിഞ്് ഭർത്ൊവരിരനൊ
പ്െൊപെകം രജൊലരി സ്ലരത്ക്് മൊറരിക്ഴരിഞ്് ന�േജീ
വരിതത്രിരലക്് മൊറരിക്ഴരിയുരമ്പൊഴുള്ള മൊറ്റങ്ളരിൽ 
പ്ചറു�ഥയരിലുള്ള സവൈതവൈധൊേ�ൾ �ൃത്യമൊയരി ആവരി
ഷ് �േരിച്ുരപൊന്നരിട്ടുമുണ്്. 

സംഗീതവും കലാസംവിധാനവും
ചരിത്രത്രിപ്റെ ആവരിഷ് �ൊേസൊധ്യത�ളരിൽ പ്
രമയപ്ത് ഏറ്റവുകം �ൂെുതൽ പരിന്ൊങ്ു�യുകം, 
ജവൈലരിപെരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന ഇെകം സകം�ീതവുകം �ലൊ
സകംവരിധൊനവുമൊണ്. പ്രത്യ�രിച്് �ലൊസകംവരിധൊനകം 
�ന്ധർവ്വപ്റെ വസ്തധൊേണേീതരിയരിലുകം, ലക്ഷരിപ്യ 
പരിന്ുെേുന്ന ്ൃശ്യസകംവരിധൊനങ്ളരിലുപ്മല്ലൊകം �ലൊ
സകംവരിധൊയ�പ്റെ മരി�വ് എെുത്ു �ൊണരിക്ുന്നതൊ
ണ്. പൊട്ടുേകം�ങ്ൾ മൊത്രമല്ല, പ്ലൊരക്ഷനു�ൾക്
നുസേരിച്ുള്ള പഴയ വീെു�ൾ, ഇെവഴരി�ൾ രപൊലുകം 
�ലൊസകംവരിധൊനകം എന്നത് �ഥയരിൽ ഇഴു�രിരച്രേണ് 
വസ്തുത �ൂെരിയൊപ്ണന്ന് ഇത് പ്തളരിയരിക്ുന്നു. മേരി

പാട്ടുരരംഗങ്ങൾ മാത്മല്ല, ടലാക്ക്കഷനുകൾക്കനുസ
രിച്ചുള്ള പഴയ വീടുകൾ, ഇെവഴികൾ ക്പാലരം കലാ
സരംവിധാനരം എന്നത് കഥയിൽ ഇഴുകിക്ച്ചക്രണ്ട 
വസ്തുത കൂെിയാടണന്ന് ഇത് ടതളിയിക്കുന്നു
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ച്ുരപൊയ �ുഞ്രിപ്ന തരിേഞ്ുരപൊ�ുന്ന നൊയരി� 
നൊട്ടു�ൊേനുകം പേരിചയക്ൊേനുമൊയ ഒേൊളുപ്െ വീട്ടരിൽ, 
അയൊളുപ്െ �ുഞ്രിപ്റെ സൊമ്യതയരിൽ എത്രിരച്േുന്നു
ണ്്. അവരിപ്െപ്വച്ൊണ് ലക്ഷരിക്് തപ്റെ ഭർത്ൊവുമൊയരി 
(മധു) ഒേു േണ്ൊകംജീവരിതകം ഉണ്ൊവുന്നതുതപ്ന്ന. ആ 
വീെുകം പൂമുഖവുകം, പേരിസേത്രിൽരപൊലുകം �ലൊസകംവരി
ധൊയ�പ്റെ മരി�വ് �ൊണൊകം. അത്രരത്ൊളകം ഒറരിജരിനൊ
ലരിറ്റരി അനുഭവപ്പെെുന്നുണ്് ഭേതപ്റെ �ലയ്ക്. 

ഗന്ധർവ്വസങ്കൽപ്ം
ഓരേൊ സ്തീജീവരിതത്രിലുകം �െന്നുരപൊ�ുന്ന �ൊമന�
പ്ള, അനുഭവത്രിപ്റെ പശ്ൊത്ലത്രിൽ, �ൃഹൊന്
േീഷേത്രിപ്റെയുകം ആചൊേത്രിപ്റെയുകം ചുറ്റുപൊെരിൽ, 
എല്ലൊകം വൊയരിപ്ച്െുക്ുവൊനുള്ള ഒേു ശ്മകം ഈ 
�ഥയരിലുകം ഈ സരിനരിമയരിലുകം �ൊണൊകം. �ന്ധർവ്വപ്റെ 
�ഥ ഇവരിപ്െ ര�ന്ദ്രസൂച�മല്ല എകേരിൽക്ൂെരിയുകം, 
സ്തീജീവരിതത്രിപ്റെ മന:ശൊസ്തത്രിൽ ഒേു പേീഷേണ
ശൊലയൊയരി വർത്രിക്ൊൻ �ന്ധർവ്വൻ എന്ന മരിത്രിന് 
ഈ ചരിത്രത്രിൽ സ്ൊനമുണ്് എന്ന് പ്തളരിയരിക്ുവൊൻ 
സകംവരിധൊയ�ൻ എ. വരിൻപ്സറെരിന് �ഴരിഞ്രിട്ടുണ്്. 

ലക്ഷരിയരിപ്ല �ൗമൊേയൗവനത്രിൽ �ന്ധർവ്വസകേൽ
പെകം ഒേു പ്ണയവത്�േണത്രിപ്റെ ഭൊ�മൊയരി വേുന്നു. 

അതുപ്�ൊണ്് തപ്ന്ന ഓരേൊ വരിവൊഹൊരലൊചനയുകം 
അവൾ നരിേസരിക്ുന്നതു �ൊണൊകം. മറ്റൊരേൊപ്െകേരിലുകം 
പ്ണയമുരണ്ൊ എന്ന രചൊ്്യത്രിലുകം നരിേൊസകം ദ�വ
േുന്നുണ്്. അവൾ അ്ൃശ്യസകേൽപെമൊയ �ന്ധർവ്വപ്ന 
രപ്മരിക്ുന്നു. ഇവരിപ്െ ഫൊറെസരി അവളുപ്െ മന:ശൊ
സ്തത്രിൽ ജനരിക്ുന്നുണ്്. നമ്പൂതരിേരി-നൊയർ സകംബ
ന്ധപ്ത് അനുസ്മേരിപെരിക്ുന്ന അെൂർ ഭൊസരിയുപ്െ 
നമ്പൂതരിേരി-രവളരി-ആരലൊചനപ്യയുകം തള്ളരിക്ളയു
ന്നു. �ന്ധർവ്വബൊധ ഒേു �ൊവൽരപൊപ്ല ലക്ഷരിക്ുണ്് 
എന്നുകം �ൊണൊകം. പ്ചറുപെക്ൊേനുകം സുമുഖനുമൊയ 
സരഹൊ്േപ്റെ സുഹൃത്് �െന്നുവേുരമ്പൊൾരപൊലുകം 
അവൾ അതരിപ്ന ആ്്യകം �ൗനരിക്ുന്നരതയരില്ല എന്നുകം 
�ൊണൊകം. എന്നൊൽ ജീവരിതത്രിപ്റെ മൊറ്റങ്ളരിൽ അവൾ 
ഇെപ്പെുന്നുണ്്. 

�ന്ധർവ്വൻതുള്ളൽ ആചൊേകം, �ന്ധർവ്വര്ൊഷകം 
തീേൊനൊയരി വീട്ടരിൽ നെത്ുന്നുണ്്. സജീവമൊയ 
വരിശവൈൊസധൊേ�പ്ള സരമ്മളരിപെരിക്ുന്ന ജീവരിതത്രിപ്റെ 
രനർപ�ർപെൊണ് ആ ്ൃശ്യങ്ൾ. ര�േളീയ ജീവരിതമൊ
തൃ��ളുപ്െ ഒേൊവരിഷ് �ൊേമൊയുകം അതരിപ്ന �ൊ
ണൊവുന്നതൊണ്. ഇത്േപ്മൊേു അവസ്യരിൽനരിന്ന് 
സരഹൊ്േപ്റെ തീേുമൊനകം വീെരിപ്റെ അസ്തരിതവൈപ്ത്ത്
പ്ന്ന ബൊധരിക്ുന്നു. ആധുനരി�മൊയ അനന്യതയുപ്െ 
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േൊഷ്ടീയകം സരിനരിമയരിൽ ഉെപ്ലെുക്ുന്നതൊണ് േണ്ൊകം 
പ�ുതരി. വീെ് വരിൽക്പ്പെെുന്നു, ജൊതരി മൊറരി വരിവൊഹകം 
�ഴരിക്ുന്നു, മുത്ശ്രിയുപ്െ മേണകം, ഭർത്ൊവരിരനൊ
പ്െൊപെമുള്ള ന�േത്രിരലക്ുള്ള ലക്ഷരിയുപ്െ ജീവരിതകം, 
വീെു�ൾ പ്പൊളരിക്ുന്നു, തറവൊെ് വരിൽക്ുന്നു, 
വ്യവസൊയശൊല�ൾ വേുന്നു, ഇതരിലൂപ്െപ്യല്ലൊകം, ന�
േമുദ്രരയക്ൊൾ, അനന്യതയുപ്െ മുഖ്യപേരിസേങ്ൾ 
�ഥയരിലുകം �ഥൊപൊത്രത്രിലുകം പെർന്നു പരിെരിക്ുന്ന
തു�ൊണൊകം. 

ലക്ഷരിയുപ്െ മന:ശൊസ്തമൊണ് പ്രത്യ�മൊയരി നരില
നരിൽക്ുന്ന മപ്റ്റൊേു ഇെകം. �ന്ധർവസകേൽപെപ്ത് 
പ്തരിനരിധൊനകം പ്ചയ്ത ലക്ഷരിയുപ്െ മനസ് പരിന്നീപ്െൊേരി
ക്ൽ അപ്തൊേു പ്തരിസകംസ് �ൊേമൊയരി മൊറുന്നുമുണ്്. 
ന�േജീവരിത�ൊലയളവരിപ്ല �ർഭ�ൊലയളവരിപ്ല ലക്ഷരി
യരിപ്ല ചരിന്�ൾ സകംവരിധൊയ�ൻ പ്രത്യ�കം എെുത്ു 
�ൊണരിക്ുന്നുണ്്. അെുത് തലമുറയുപ്െ ജനനചരി
ന്യരിൽ പ്പൊളരിച്ുമൊറ്റപ്പെട്ട �ൊവുകം �ന്ധർവ്വപൂജയുകം 
ഒേു രഹതുവൊയരി മൊറുന്നുപ്വന്ന ഒേു ചരിന് ലക്ഷരിപ്യ 
അെരിസ്ൊനപേമൊയ ഒേു പ്ശ് നമൊക്രി മൊറ്റുന്നുണ്്. 
അതുപ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന ഭർത്ൊവരിപ്റെ ശ�ൊേങ്ൾക്ുകം 
മൊനസരി� പീഡ�ൾക്ുമപെുറത്്, അവൾ �ുഞ്രിരന
യുപ്മെുത്് സവൈന്കം ഗ്രൊമകം രതെരി മെങ്ുവൊൻ ദധേ്യകം 
�ൊണരിക്ുന്നത് �ൊണൊകം. 

ക്രിയൊത്മ�മൊയ ചരില വരിചൊേമൊതൃ��ൾ സകംവരിധൊ
യ�ൻ ചരില ്ൃശ്യങ്ളരിൽ പ്�ൊണ്ുവേുന്നത് �ൊണൊകം. 
പ്ധൊനമൊയുകം ലക്ഷരിയരിപ്ല (ശൊേ്യരിപ്ല) സൗന്ദേ്യ
ശൊസ്തത്രിൽ ദ�വേുത്ുന്ന പുതരിയ സൊമൂഹരി� 
ജീവരിതത്രിപ്റെ വൊർപെുമൊതൃ��ൾ തപ്ന്നയൊണത്. 
പുേുഷപഷേത്രിൽ നരിന്നുള്ള അഭരിേുചരി�ളുകം തൊ
ത്പേ്യങ്ളുകം സ്തീയൊയ ലക്ഷരിയരിൽ പീഡനപർവങ്
ളൊയരി മൊറു�യൊണ് പ്ചയ്ുന്നത്. സ്തീയുപ്െ മനസുകം 
ശേീേവുകം ഒേുരപൊപ്ല പുേുഷൊധരിപത്യത്രിപ്റെ 
ഇേയൊവൊൻ നരിർബന്ധരിക്പ്പെെുന്നതൊയുകം �ൊണൊകം. 
അത് ഏപ്റക്ുപ്റ സുതൊേ്യമൊയരി പറയുവൊൻ സകം
വരിധൊയ�ൻ ശ്മരിച്രിട്ടുണ്്. �ച്വെസരിനരിമപ്യന്ന 
വട്ടത്രിനുള്ളരിലൊയതുപ്�ൊണ്് ഓരേൊ േകം�ങ്ളരിലു
മുള്ള സൂക്ഷവരിശ�ലനത്രിരലക്് സകംവരിധൊയ�ന് 
രപൊ�ൊൻ �ഴരിഞ്തുമരില്ല. അങ്പ്ന രപൊ�ുവൊൻ 
�ഴരിഞ്രിേുന്നുപ്വകേരിൽ മലയൊളസരിനരിമയരിപ്ല മരി�ച് 
സ്തീ�ഥൊപൊത്രങ്ളുപ്െ പട്ടരി�യരിൽ �ന്ധർവ്വരഷേത്ര
ത്രിപ്ല നൊയരി�യുകം ഇെകം പരിെരിരച്രന. 

�ഥപറച്രിലരിപ്റെ പ്പൊതു ഒഴുക്രിപ്റെ യുക്രിയരിൽ 
�ഥൊപൊത്രവരിശ�ലനത്രിന് സൊധ്യത ഒട്ടുകം ഉണ്ൊ
വൊനരിെയരില്ലൊത് �ൊലഘട്ടകം �ൂെരിയൊയരിേുന്നുവരല്ലൊ 
എഴുപതു�ൾ. അെൂേരിപ്റെ സവൈയകംവേകം അരതവർഷകം 
തപ്ന്ന ഇറങ്രിപ്യകേരിലുകം അതരിപ്റെ തുെർച്�ൾ സജീ

വമൊ�ുന്നത് 1974നുരശഷകം തപ്ന്നയൊണ്. 

ഗ്ാമ-നഗരദ്വന്്വം
വ്യൊവസൊയരിര�ൊത്േ വളർച്യുപ്െ അരനവൈഷണങ്ൾ 
�ന്ധർവ്വരഷേത്രത്രിൽ അങ്രിങ്ൊയരി �ൊണൊകം. �ഥ 
പറഞ്ുരപൊ�ുവൊനുള്ള ജനപ്രിയ സരിനരിമ നരിർമ്മൊ
ണത്രിപ്റെ തരിേക്ു�ളരിൽപ്പട്ട് അത് രവണ്വരിധകം 
ശ്ധേരിക്ൊൻ തരിേക്ഥൊ�ൃത്രിനുകം സകംവരിധൊയ�നുകം 
�ഴരിഞ്രിട്ടുമരില്ല. എകേരിലുകം, വർത്മൊനസമൂഹത്രിൽ 
ഇത്േത്രിലുള്ള ഒേരനവൈഷണകം സൊധൂ�േരിക്ുവൊൻ 
ത�ഴരി ശരിവശകേേപെരിള്ള ഈ �ഥപ്യഴുതരിയ �ൊലഘ
ട്ടപ്ത്ക്ൂെരി പ്ൊമുഖ്യകം �ൽപെരിക്ൊൻ നൊകം തയ്ൊറൊവ
ണകം. �ന്ധർവ്വരഷേത്രകം എന്ന സരിനരിമപ്യ അൻപതു
വർഷകം �ഴരിയുന്ന ഘട്ടത്രിൽ വൊയരിക്പ്പെെുരമ്പൊൾ 
പ്രത്യ�രിച്ുകം ഗ്രൊമത്രിപ്റെ ലൊവണ്യവൊ്ങ്പ്ള 
തള്ളരിക്ളയുന്ന ഗ്രൊമീണസമൂഹത്രിന് ്ുേന്ൊനുഭവ
ങ്ൾ നരിേന്േമൊയരി ഉണ്ൊ�ുന്നു എന്നത് ഈ ചരിത്രകം 
തുറന്നു�ൊട്ടുന്നുണ്്. അത് ഒേർത്ത്രിൽ വരിമർശരി
ക്പ്പെെൊവുന്നതുമൊണ്. എന്നൊലുകം, ജീവരിതമൊറ്റങ്പ്ള 
പ്തരിരേൊധരിച്ുപ്�ൊണ്ുള്ള ലക്ഷരിപ്യന്ന ഗ്രൊമീണ 
സ്തീയുപ്െ അനുഭവരയൊ�ത്രിൽ �ന്ധർവ്വരഷേത്രകം പല
രപെൊഴുകം, അസ്രിേത�ളുപ്െ ഒേു രലൊ�കം തുറന്നുപ്വ
യ്കുന്നു. ഇന്നുകം 2022ൽരപൊലുകം സ്തീ�ളുപ്െ മൊനസരി� 
പ്ശ് നങ്ളരിരലക്് വരിേൽചൂണ്ുരമ്പൊൾരപൊലുകം, 
�ന്ധർവ്വരഷേത്രകം ധവൈനരിപെരിക്ുന്ന മണരിയെരിശബ്ദത്രിന് 
പ്ൊധൊന്യകം ഏപ്റയുണ്്.                     
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വിലയ്കുവാങ്ാനാവാത്ത 
ആറടിമണ്ണ്
• പ്രവീൺ പ്രകാശണ് ഇ.

സകംവരിധൊയ�നൊയ പരി. ഭൊസ്കേരനക്ൊൾ മലയൊളരിയ്ക് �ൂെുതൽ പേരിചയകം 
�വരിയുകം �ൊനേചയരിതൊവുമൊയ പരി. ഭൊസ്കേപ്നയൊണ്. �ഥൊ�ൃത്ു

ക്രളൊ രനൊവലരിസ്റു�രളൊ നൊെ�േചയരിതൊക്രളൊ ആയ ആളു�ൾ തരിേക്ഥൊ
�ൃത്ുക്ളുകം സകംവരിധൊയ�േുമൊയരി ചലച്രിത്രരമഖലയരിരലക്് �െന്നുവന്നതരിന് 
മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ചേരിത്രത്രിൽ നരിേവധരി ഉ്ൊഹേണങ്ളുണ്്. എന്നൊൽ �ൊ
വ്യേകം�ത്ുനരിന്ന് സരിനരിമയരിപ്ലത്രി തരറെതൊയ ഇെകം ഉറപെരിക്ുന്നതരിന് ഭൊസ്കേന് 
മുൻമൊതൃ��ൾ ഇല്ലൊയരിേുന്നു.

“വരില്ലൊളരിയൊണു, ഞൊൻ ജീവരിതസൗന്ദേ്യ -
വല്ല�രി മീട്ടലപ്ല്ലപ്റെ ലഷേ്യകം”

എന്ന പ്ഖ്യൊപനരത്ൊപ്െ മലയൊള മലയൊള�വരിതൊരലൊ�രത്യ്ക് �െന്നു വന്ന 
�വരിയൊണ് പരി. ഭൊസ്കേൻ എന്ന് രഡൊ. എകം. ലീലൊവതരി സൊഷേ്യപ്പെെുത്രിയരിട്ടുണ്്. 1. 
ഇെതുപഷേ-വരിപ്ലവപ്സ്ൊനങ്ളുപ്െ ഊർജ്ജവുകം പ്തരിരേൊധത്രിപ്റെ തീക്ഷ്ണതയുകം 
നരിലപൊെു�ളരിപ്ല �ണരിശതയുകം പ്ത്യയശൊസ്തഭദ്രതയുമൊണ് അരദേഹത്രിപ്റെ ആ്്യ
�ൊല�വരിത�ളുപ്െ മുഖമുദ്ര. വയലൊർ �ർജ്ജരിക്ുന്നു, ഓെക്ുഴലുകം ലൊത്രിയുകം, 
പൊെുന്ന മൺതേരി�ൾ മുതലൊയവ ഈ ഘട്ടത്രിപ്ല പ്ധൊന �ൃതരി�ളൊണ്. 
അെുത് ഘട്ടത്രിൽ ഓർക്ു� വല്ലരപെൊഴുകം, ഒറ്റക്മ്പരിയുള്ള തകംബുേു തുെങ്രി 
ലളരിതവുകം സകം�ീതൊർദ്രവുമൊയ, ഭൊവ�ീതത്രിനുകം ലളരിത�ൊനത്രിനുമരിെയരിപ്ലവരിപ്െ
രയൊ സ്ൊനകം �ല്രിക്ൊവുന്ന �ൊവ്യങ്ളരിരലയ്ക് അരദേഹകം തരിേരിഞ്ു. ദവയക്രി�ത
രയക്ൊൾ, ജീവരിതൊനുഭവങ്ളുപ്െ സമഗ്രതയരിൽനരിന്നുകം �െപ്ഞ്െുത്വയൊയരിേു
ന്നു അവ. 

ചലച്രിത്ര�ൊനേചനയരിൽ ലളരിതമൊയ പ്ൊവലരി�ൾപ്�ൊണ്ുകം തനതൊയ സകം�ീ
തസൊന്ദ്രതപ്�ൊണ്ുകം നരിേവധരി ജനപ്രിയ�ൊനങ്ൾക്് അരദേഹകം ജന്കം നൽ�രി. 
�്ളരിവൊഴക്യ്രിലരിേുന്ന്, �ൊയലേരി�ത്ു വലപ്യറരിഞ്രപെൊൾ, �ുയരിലരിപ്ന രതെരി, 
എല്ലൊേുകം പ്ചൊല്ലണ്, അല്ലരിയൊമ്പൽ �െവരിൽ, പത്ു പ്വളുപെരിന് മുറ്റത്് നരിൽക്ണ, 
�ൊട്ടരിപ്ല പൊഴ്ുളകംതണ്രിൽനരിന്നുകം... തുെങ്രി തലമുറ�ൾ ദ�മൊറരി, മലയൊളരി ഇന്നുകം 
ര�ൾക്ൊൻ പ്�ൊതരിക്ുന്ന നരിേവധരി �ൊനങ്ൾ അരദേഹത്രിരറെതൊയുണ്്. സൊധൊേ
ണക്ൊേന് എളുപെത്രിൽ വഴങ്ുന്ന വൊക്ു�ളുകം ഈണവുകം അവപ്യ പ്പപ്ട്ടന്ന് 
ജനപ്രിയമൊക്രി. തൊമസപ്മരന് വേുവൊൻ, ഇന്നപ്ല മയങ്ുരമ്പൊൾ ഒേു മണരിക്രിനൊ
വരിപ്റെ, പ്ൊണസഖരി ഞൊൻ പ്വറുപ്മൊേു, �േരിമു�രിൽ �ൊട്ടരിപ്ല തുെങ്രി വരി�ൊേതീവ്ര
മൊയ പ്മലഡരി�ൾപ്�ൊണ്ുകം അരദേഹകം മലയൊളസരിനരിമൊരപ്മരി�ൾക്് പ്രിയകേേനൊയരി. 

കദളിവാഴക്കയ്ിലിരുന്ന്, 
കായലരികത്തു വലടയ
റിഞ്ഞക്പ്ാൾ, കുയിലിടന 
ക്തെി, എല്ലാരുരം 
ടചാല്ലണ്, അല്ലിയാമ്പൽ 
കെവിൽ, പത്തു ടവളുപ്ി
ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കണ, 
കാട്ിടല പാഴ്മുളരം 
തണ്ടിൽനിന്നുരം... തുെങ്ങി 
തലമുറകൾ കകമാറി, 
മലയാളി ഇന്നുരം ക്കൾ
ക്കാൻ ടകാതിക്കുന്ന 
നിരവധി ഗാനങ്ങൾ 
അക്ദേഹത്തിക്റെതായുണ്ട്.
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വയലൊർ േൊമവർമ്മയുകം പരി. ഭൊസ്കേനുകം തുല്യശക്രി�
ളൊയരി നരിലപ്�ൊണ് അറുപതു�ളുകം എഴുപതു�ളുകം 
മലയൊളചലച്രിത്ര�ൊനശൊഖയ്ക് ഒേു സുവർണ്�ൊലഘട്ടകം 
തപ്ന്ന ആയരിേുന്നു. 

പരി. ഭൊസ്കേൻ എന്ന �വരിയുപ്െയുകം �ൊനേചയരിതൊ
വരിപ്റെയുകം തുെർച്യൊയരി തപ്ന്ന അയൊളരിപ്ല സകംവരി
ധൊയ�പ്നയുകം വരിലയരിേുത്ൊൻ സൊധരിക്ുകം. മരി�ച് 
സരിനരിമയ്കുള്ള േൊഷ്ടപതരിയുപ്െ പ്വള്ളരിപ്മഡൽ രനെരി മല
യൊളസരിനരിമയ്ക് ര്ശീയതലത്രിൽ ആ്്യമൊയരി ഒേു അെ
യൊളപ്പെെുത്ൽ സൊധ്യമൊക്രിയ നീലക്ുയരിൽ (1954), 
േൊേരിച്ൻ എന്ന പൗേൻ (1956), ഇേുട്ടരിപ്റെ ആത്മൊവ് 
(1967) തുെങ്രിയ മരി�ച് സരിനരിമ�ൾ സകംവരിധൊയ�പ്നന്ന 
നരിലയരിൽ പരി ഭൊസ്കേൻ സൃഷ്രിച്രിട്ടുണ്്. പപ്ഷേ, സകംഘർ
ഷങ്ളുകം ്ുഷ്�ഥൊപൊത്രങ്ളുകം �ുറവൊയ, അരദേഹത്രി
പ്റെ �വരിതരപൊപ്ല തപ്ന്ന സവൈച്ഛപ്വൊഹകം നെത്ുന്ന, 
നന്നരിറഞ് ര�േളീയ ഗ്രൊമൊന്േങ്രളൊെ് ആഭരിമുഖ്യകം 
പുലർത്ുന്ന, ആർദ്രജീവരിതങ്രളൊെ് �ൂറുപുലർ
ത്ുന്ന, ഹൊസ്യേസപ്ധൊനമൊയ സരിനരിമ�ളൊണ് ആ 
സരിനരിമൊരലൊ�ത്് ഭൂേരിഭൊ�വുകം. 

ആറടിമണ്ിന്റെ ജന്ി
�റതീർന്ന �ച്വെസകംവരിധൊയ�ൻ എന്ന നരിലയരിൽ 
പരി. ഭൊസ്കേൻ �ളകംമൊറരിച്വരിട്ടരിയ �ൊലഘട്ടകം എന്ന നരില
യരിലൊണ് അരദേഹത്രിപ്റെ സരിനരിമൊജീവരിതത്രിൽ 1970-
�ൾ അെയൊളപ്പെെുത്പ്പെട്ടത്. രബൊര്ൊഫീസരിൽ 
വരിജയകം രനെുന്ന �ൊേ്യത്രിൽ അതരിൽ പല ശ്മങ്ളുകം 
സമ്മരിശ്ഫലങ്ളൊണ് ഉണ്ൊക്രിയത്. പപ്ഷേ, �ച്വെ
സരിനരിമ�ളുപ്െ രഫൊർമുല�ൾ പൊലരിക്ുന്ന റീരമക്ു
�ളുകം 'അെരിപരിെരി പെങ്ൾ' എന്ന് വരിരശഷരിപെരിക്ൊവുന്ന 
നരിലക്ുള്ള സരിനരിമ�ളുമൊണ് പരി. ഭൊസ്കേരറെതൊയരി 
ഈ �ൊലഘട്ടത്രിൽ പുറത്രിറങ്രിയത് എന്ന് മല

യൊളസരിനരിമൊചേരിത്രകം പേരിരശൊധരിക്ുന്ന ആർക്ുകം 
പ്ത്യഷേത്രിൽതപ്ന്ന നരിേീഷേരിക്ൊകം. 
2. എന്നൊൽ ഈ പ്പൊതുേീതരിയ്ക് ഒേു അപവൊ്മൊണ് 
'ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി' എന്ന സരിനരിമ. 1972-ൽ ജനനരി 
ഫരിലരികംസരിപ്റെ ബൊനറരിൽ പുറത്രിറങ്രിയ ഈ ചരി
ത്രത്രിന് ശ്ീ�ുമൊേൻതമ്പരി തരിേക്ഥയുകം ആർ.പ്�. 
രശഖർ സകം�ീതസകംവരിധൊനവുകം നരിർവഹരിച്ു. 

തിരുത്തന്പ്ട്ട ഫ�ാർമുല
രപ്കംനസീർ, ഷീല, ജയഭൊേതരി, അെൂർ ഭൊസരി, രജൊസ് 
പ്�ൊശ്, ശകേേൊെരി, ബഹ്ൂർ തുെങ്രി പരിൽക്ൊലത്് 
മലയൊളസരിനരിമപ്യ നരിർണയരിച് ഒേു വൻതൊേനരിേ 
തപ്ന്ന ഈ സരിനരിമയരിൽ രവഷമരിട്ടരിട്ടുണ്്. ഒേു മൾ
ട്ടരിസ്റൊർ ചരിത്രകം എന്നു രതൊന്നരിക്ുമൊറുള്ള അഭരിരന
തൊക്ളുപ്െ ഈ നീണ്നരിേയുകം 4 പൊട്ടു�ളുകം ഒഴരിച്ു 
നരിർത്രിയൊൽ ഒേു �ച്വെസരിനരിമയുപ്െ പതരിവ് 
രചേുവ�ൾപ്ക്ൊന്നുകം നരിന്നുപ്�ൊെുത്രിട്ടരില്ലൊത് 
സൃഷ്രിയൊണരിത്. ഏപ്തകേരിലുകം ഒേു രഫൊർമുലക്ു
ള്ളരിൽ നരിന്നുപ്�ൊണ്് നരിർവ്വചരിക്ൊവുന്ന ഒേു �ഥന
േീതരിയല്ല ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി എന്ന സരിനരിമയുരെത്. 
അരേഖീയ ആഖ്യൊനത്രിപ്റെ സൊധ്യത�ൾ പേമൊ
വധരി ഉപരയൊ�പ്പെെുത്ുന്ന തരിേക്ഥയൊണ് ഈ 
സരിനരിമയുരെത്. രസതുവരിപ്റെ രേൊ�വുകം അതരിപ്റെ 
�ുേുതേമൊയ പേരിണതരിയുകം സുമതരിയുമൊയുള്ള 
വരിവൊഹൊരലൊചനയുകം മേണവുകം ഒേു ദ�വഴരിയൊയരി 
മുരന്നൊട്ടുരപൊവുരമ്പൊൾ പ്സൊ്രിപ്റെ ഫുെ്രബൊൾ 
�േരിയറുകം അയൊളുപ്െ സവൈത്ുക്ൾ ദ�ക്ലൊക്ൊ
നൊയരി പ്ചറരിയമ്മയുപ്െ മ�ൻ നെത്ുന്ന ശ്മങ്ളുകം 
വലതു�ൊൽ മുറരിച്ുമൊറ്റുന്നതരിലൂപ്െ അവരിചൊേരിതമൊ
യരി സകംഭവരിക്ുന്ന അയൊളുപ്െ �േരിയറരിപ്റെ അന്്യവുകം 
രഡൊ. ജയന്രിയുമൊയുള്ള പ്ണയവുകം മപ്റ്റൊേു ദ�
വഴരിയൊയരി മുരന്നറുന്നു. രമരനൊൻ എന്ന രഡൊക്ടറുപ്െ 
ഔര്്യൊ�രി�ജീവരിതവുകം അച്ഛപ്നന്ന നരിലയരിൽ �ൊർ
ഹരി�ജീവരിതവുകം ഇതരിനു സമൊന്േമൊയരി അവതേരിപെരി
ക്ുന്നു. ഈ ദ�വഴരി�ളുപ്െപ്യല്ലൊകം സകം�മസ്ൊനകം 
രമരനൊപ്റെ രഹൊസ്രിറ്റലൊണ്. അവരിപ്െ ചരില സമയത്് 
പ്�ട്ടുപരിണഞ്ുകം ചരിലസമയത്് രവർപരിേരിഞ്ുകം 
രസതു, പ്സൊ്്, ജയന്രി, രമരനൊൻ, ഫരിലരിരപെൊസ് 
മുതലൊളരി, സുമതരി തുെങ്രിയവേുപ്െ ജീവരിതകം ഇതൾ 
വരിേരിയുന്നു. ഓരേൊേുത്േുപ്െയുകം ജീവരിതവ്യഥ�ൾ
ക്ുകം സകംഘർഷങ്ൾക്ുകം രവണ്ത്ര ഇെകംപ്�ൊെുത്ുകം 
�ഥൊ�തരി പല ്രിക്രിരലയ്ക് ചരിതറരിരപെൊ�ൊപ്തയുകം 
അവതേരിപെരിക്ുന്നതരിൽ പരി. ഭൊസ്കേൻ എന്ന സകംവരിധൊ
യ�പ്റെ ശ്ധേ രവണ്ുരവൊളകം പതരിഞ്രിട്ടുണ്്. ചരിത്രസകം
രയൊജനകം എന്ന രമഖലയരിൽ പുതരിയ �ൊലപ്ത് അത്ര 
വരി�ൊസങ്ൾ സകംഭവരിച്രിട്ടരില്ലൊത് ഒേു �ൊലഘട്ടത്രിൽ 
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ആശയവ്യക്തരയൊപ്െ �ൂെരി അരേഖീയമൊയ ഒേു 
ആഖ്യൊനപ്ത് മുരന്നൊട്ടുനയരിക്ൊൻ സകംവരിധൊയ�ന് 
�ഴരിഞ്രിട്ടുണ്്. സരിനരിമയരിപ്ല പ്ധൊന �ഥൊപൊത്രങ്ൾ
പ്ക്ല്ലൊകം പേസ്േകം രവണ്ുരവൊളകം ഇെപഴ�ൊൻ പൊ�
ത്രിൽ പ്പൊതുവൊയ ഒേു രപ്ലൊട്ടരിൽ �ഥപ്യ സ്ൊപരിച്ു 
എന്നതൊണ് ഇതരിനൊയരി പരി. ഭൊസ്കേൻ സവൈീ�േരിച് ഒേു 
സുപ്ധൊനതന്ത്രകം. രേൊ�രി�ൾ, രഡൊക്ടർമൊർ, നഴ്ുമൊർ, 
മറ്റ് ആശുപത്രരി ജീവനക്ൊർ, രേൊ�രി�ളുപ്െ ബന്ധു
ക്ൾ, സുഹൃത്ുക്ൾ എന്ന നരിലയരിൽ ഇതരിൽ 
രനേരിരട്ടൊ അല്ലൊപ്തരയൊ രമരനൊപ്റെ രഹൊസ്രിറ്റലുമൊയരി 
ബന്ധപ്പെെുന്ന �ഥൊപൊത്രങ്ൾ മൊത്രരമ സരിനരിമയരിൽ 
ഉള്ളൂ. രമരനൊൻ രഹൊസ്രിറ്റലരിന് പുറത്് �ഥ 'സകംഭവരി
ക്ുന്നത്, േണ്രിെങ്ളരിൽ മൊത്രമൊണ്. ഒന്ന് , രഡൊക്ടർ 
രമരനൊപ്റെ വീെ്, േണ്്, രസ്റൊർ �ീപെർ ശകേേക്ുറുപെരി
പ്റെ വീെ്. ആ േണ്് ഇെങ്ൾക്ുകം രഹൊസ്രിറ്റലുമൊയരി 
പ്�ൊെുക്ൽവൊങ്ലു�ൾക്് സൊധ്യത നരിലനരിർത്രി
യൊണ് അവ സൃഷ്രിച്രിേരിക്ുന്നത് എന്നുകം �ൊണൊകം. 
രഹൊസ്രിറ്റലരിൽ നെക്ുന്ന സകംഭവങ്ൾക്് അവരിെ
ങ്ളരിരലക്ുകം, തരിേരിച്ുകം തുെർച്�ൾ സൃഷ്രിക്ൊൻ 
ഇതരിലൂപ്െ സൊധരിക്ുന്നു. പ്സൊ്ുകം ജയന്രിയുകം 
തമ്മരിലുള്ള പ്ണയവുകം, രസതുവുകം സുമതരിയുകം തമ്മരി
ലുള്ള വരിവൊഹൊരലൊചനയുകം ആവരിഷ്കേരിക്പ്പെെുന്നത് 
ഇത്േകം തുെർച്�ളരിലൂപ്െയൊണ്. 

ഭിന്നഫേഷി സൗഹൃദചിന്തകൾ
പൊവപ്പെട്ടവേുകം പ്ൊന്വത്�േരിക്പ്പെട്ടവേുകം പ്ത്യ
ഷേപ്പെെു�യുകം പ്തരിനരിധീ�േരിക്പ്പെെു�യുകം പ്ചയ്തു 
എന്നതൊണ് എഴുപതു�ളരിപ്ല ആർെ് സരിനരിമ�ളുപ്െ 
ഒേു പ്ധൊന�ുണകം. ആ അർത്ത്രിൽ രേൊ�ൊതു
േേൊയവരേൊ ആശുപത്രരിവൊസമനുഷ്രിക്ത്ക് 
ആരേൊ�്യസ്രിതരി രമൊശമൊയവരേൊ ആയ ആളു�പ്ള 
ര�ന്ദ്ര�ഥൊപൊത്രമൊക്രി നരിർമ്മരിച് ഈ സരിനരിമയ്ക് പ്ചറു
തല്ലൊത് രമന് അവ�ൊശപ്പെെൊകം. സൊമ്പ്ര്ൊയരി�േീതരി
യരിൽ പൗേുഷകം പ്�െരിപെരിക്ുന്ന, 'ആണത്'ത്രിപ്റെ 
പ്തരിേൂപമൊയ നൊയ�ൻ ഈ സരിനരിമയരിലരില്ല. അയൊൾ 
ആർക്ുകം രതൊൽപെരിക്ൊൻ �ഴരിയൊത് അമൊനുഷരി�
നൊയ വ്യക്രിയല്ല. അരേൊ�്ൃഢ�ൊത്രനൊയ നൊയ�ൻ 
എന്ന സകേല്കം ഇവരിപ്െ പൂർണമൊയുകം ത�ർക്പ്പെെു
ന്നു. നൊയ�സ്ൊനമുള്ള 2 രവഷങ്ൾ സരിനരിമയരിലു
ണ്് ; രപ്കംനസീർ അവതേരിപെരിക്ുന്ന 'രസതു'വുകം മധു 
അവതേരിപെരിക്ുന്ന 'പ്സൊ്ുകം'. പ്നഞ്ുരവ്നമൂലകം 
ആശുപത്രരിയരിൽ അഡ്രിറ്റ് ആവു�യുകം പരിന്നീെ് ശവൈൊ
സര�ൊശൊർബു്കം സ്രിേീ�േരിച്്, അവസൊനകം മേണ
ത്രിന് �ീഴെങ്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന �ഥൊപൊത്രമൊണ് 
രസതു. പ്സൊ്ൊ�പ്ട്ട, �ൊലരിന് പേരിക്് പറ്റരി ആശു
പത്രരിയരിൽ വേരി�യുകം പരിന്നീെ് ജീവൻ േഷേരിക്ൊനൊയരി 

വലതു�ൊൽ മുട്ടരിന് തൊപ്ഴ മുറരിച്് മൊരറ്റണ്രിവേരി�യുകം 
പ്ചയ്ത ആളൊണ്. ഇത്േത്രിൽ �ഥയുപ്െ ആേകംഭപ്ത് 
അരപഷേരിച്് അന്്യരത്ൊെെുക്ുരമ്പൊൾ നൊയ��
ഥൊപൊത്രങ്ൾ ആരേൊ�്യപേമൊയരി ഷേയരിക്ുന്നതൊണ് 
'ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി'യരിൽ �ൊണൊനൊവു�. എന്നൊൽ, 
അവർ ബന്ധുക്ൾരക്ൊ ചുറ്റുമുള്ളവർരക്ൊ ഭൊേ
മൊവുന്നവേൊരയൊ പ്വറുക്പ്പെരെണ്വേൊരയൊ അല്ല 
ചരിത്രീ�േരിക്പ്പെെുന്നത്. രേൊ�രിയുപ്െ �ൂപ്െ ഉള്ളവർ 
�ൂെുതൽ അെുക്ു�യുകം പുതരിയ ബന്ധങ്ൾ �ൂട്ടരി
രച്ർക്പ്പെെു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന നരിലയരിലൊണ് �ഥൊ�തരി 
മുരന്നൊട്ടുരപൊവുന്നത്. സുപ്സരിധേ ഫുെ്രബൊൾതൊേ
മൊയ പ്സൊ്് റഷ്യപ്യ രനേരിെൊനുള്ള ഇന്്യൻ െീമരിപ്റെ 
�്യൊപ്റ്റനൊയരി പ്തേപ്ഞ്െുക്പ്പെട്ട ഘട്ടത്രിൽ പേരി
ക്ുപറ്റരി ചരി�രിത്സയരിൽ ഇേരിക്ുരമ്പൊഴൊണ് രഡൊ. ജയ
ന്രിയുമൊയരി പ്ണയത്രിലൊവുന്നത്. പരിന്നീെുണ്ൊവുന്ന 
അത്യൊഹരിതത്ൊൽ �ൊൽ മുറരിച്ുമൊറ്റരി, ഇനരി ഒേരിക്
ലുകം പ്സൊ്രിന് പഴയ പ്തൊപരമൊ �ൊയരി�രശഷരിരയൊ 
ഉണ്ൊവരില്ല എന്നറരിഞ്രിട്ടുകം ആ പ്ണയത്രിന് ഒേു 
ചൊഞ്ൊട്ടവുകം സകംഭവരിക്ുന്നരില്ല. ഉന്നതവരി്്യൊഭ്യൊസത്രി
നൊയരി അരമേരിക്യരിരലയ്ക് രപൊവൊനുള്ള രസ്കൊളർഷരിപെ് 
ആ പ്ണയസൊഫല്യത്രിനൊയരി രവപ്ണ്ന്നുപ്വയ്കൊൻ 
ഒേു ഘട്ടത്രിൽ ജയന്രി ഉറച് തീേുമൊനപ്മെുക്ുന്നു
ണ്്. പരിന്നീപ്െൊേു ഘട്ടത്രിൽ പ്ണയത്രിൽനരിന്നുകം 
അവർ പരിന്ൊറുന്നത് പേസ്േധൊേണരയൊപ്െ ഒന്നരിപ്ച്
െുക്ുന്ന ഒേു തീേുമൊനത്രിപ്റെ ഭൊ�മൊയൊണ്. ആ തീ
േുമൊനപ്ത് പ്സൊ്രിപ്റെ ദവ�ല്യകം ഒേു തേത്രിലുകം 
സവൈൊധീനരിക്ുന്നരില്ല എന്നതൊണ് �ഥൊ�തരിയുപ്െ രമന്. 
ഭരിന്നരശഷരിസൗഹൃ്ചരിന്�ൾ മുഖ്യധൊേൊചർച്�ളരി
രലയ്ക് വന്നുതുെങ്ൊത് ഒേു �ൊലഘട്ടത്രിൽ, ധീേനുകം 
വീേനുകം സുന്ദേനുകം അജയ്നുമൊയ നൊയ�പ്റെ വരിജ
യരഫൊർമുല �ച്വെസരിനരിമ സ്ൊപരിപ്ച്െുത് ഒേു 
�ൊലഘട്ടത്രിലൊണ് ഇത്േപ്മൊേു നൊയ�സൃഷ്രിയ്ക് 

പാവടപ്ട്വരുരം പ്രാന്തവത്കരിക്കടപ്ട്വരുരം 
പ്രത്യഷേടപ്ടുകയുരം പ്രതിനിധീകരിക്കടപ്ടുകയുരം 
ടചയ്തു എന്നതാണ് എഴുപതുകളിടല ആർെ് സി
നിമകളുടെ ഒരു പ്രധാനഗുണരം. ആ അർത്ഥത്തിൽ 
ക്രാഗാതുരരായവക്രാ ആശുപത്ിവാസമനുഷ്ിക്ക
ത്തക്ക ആക്രാഗ്യസ്ിതി ക്മാശമായവക്രാ ആയ 
ആളുകടള ക്കന്ദ്രകഥാപാത്മാക്കി നിർമ്ിച്ച ഈ 
സിനിമയ്ക് ടചറുതല്ലാത്ത ക്മന്മ അവകാശടപ്ൊരം.
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പരി. ഭൊസ്കേൻ തയ്ൊറൊയത്. 
ബ്യൂട്ടരിഫുൾ, പ്ണയകം, ഹൊപെരി രജർണരി, ആത്മ�ഥ, 

ഒപെകം തുെങ്രി ഭരിന്നരശഷരിക്ൊേൊയ വ്യക്രി�പ്ള ര�ന്ദ്ര
�ഥൊപൊത്രങ്ളൊക്ുന്ന സരിനരിമ�ൾ ന്യൂ ജനരറഷപ്റെ 
�ൊലത്ുരപൊലുകം തുരലൊകം �ുറവൊണ് എന്ന വസ്തുത 
തരിേരിച്റരിയുരമ്പൊഴൊണ് മുൻമൊതൃ��ൾ ഇല്ലൊതരിേുന്നരി
ട്ടു�ൂെരി പരി. ഭൊസ്കേൻ നെത്രിയ ഈ ധീേമൊയ ശ്മത്രി
പ്റെ മൂല്യകം നപ്മ്മ അമ്പേപെരിക്ു�. 1970-�ൾ എന്നത് 
�ച്വെസരിനരിമയുപ്െ പ്ഭൊവത്രിപ്നൊപെകം തൊേപ്വരിയു
പ്െ ഉ്യത്രിപ്റെ �ൂപ്െ �ൊലമൊയരിേുന്നു. “എഴുപതു�
ളുപ്െ തുെക്ത്രിൽ സത്യൻ, രപ്കംനസീർ, മധു ത്രയത്രി
പ്റെ ആധരിപത്യത്രിലൊയരിേുന്നു മലയൊളസരിനരിമ” എന്ന് 
രഡൊ. രതൊമസ് സ്കറരിയ അഭരിപ്ൊയപ്പെട്ടരിട്ടുണ്്. 
3. അത്േകം ഒേു �ൊലഘട്ടത്രിൽ രപ്കംനസീറുകം മധുവുകം 
രേൊ�ഗ്രസ്തമൊയ അവസ്യരിലുള്ളവേുകം അന്നപ്ത് 
�ച്വെസരിനരിമ സൃഷ്രിച് അജയ്നുകം അചഞ്ലനുകം 
അമൊനുഷരി�മൊയ നൊയ�പ്റെ വൊർപെരിൽനരിന്നുകം 
ഭരിന്നമൊയ �ഥൊപൊത്രങ്ൾ സവൈീ�േരിക്ൊൻ തയ്ൊറൊയരി 
എന്നതുകം അഭരിനന്ദനൊർഹകം തപ്ന്നയൊണ്. ഭരിന്നരശഷരി
ക്ൊരേൊ സ്രിേമൊയരി ആശുപത്രരിവൊസകം അനുഷ്രിക്ുന്ന
വരേൊ ആയ ആളു�ളുപ്െ ആത്മവരിശവൈൊസകം ത�ർക്ുന്ന 
േീതരിയരിൽ അവേുപ്െ ശൊേീേരി�മൊയ അവശത�പ്ള 
പ്തരി അവപ്േ പേരിഹസരിക്ു�യുകം, അതരിലൂപ്െ ഹൊസ്യകം 
എന്ന രപേരിൽ അവപ്േ �ുത്രിരനൊവരിച്് സവൈന്കം പ്രിവരി
രലജ് ആരഘൊഷരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന പ്വണത ഇന്നുകം 
മലയൊളസരിനരിമയരിലുണ്്. �ളരിയൊക്ലുകം ഹൊസ്യകം ജനരി
പെരിക്ുന്നതരിപ്റെ ഒേു േീതരിയൊപ്ണകേരിലുകം �ളരിയൊക്പ്പെ
െുന്നവർ �ൂെരി ആസവൈ്രിക്ുരമ്പൊരഴ അത് യഥൊർത്ഹൊ
സ്യകം ആവുന്നുള്ളൂ. അല്ലൊത്പഷേകം അത് �ൃത്യമൊയ 
വ്യക്രിതവൈധവൈകംസനവുകം മനുഷ്യൊവ�ൊശലകംഘനവുമൊണ്. 
ഇത്േകം പ്വണത�ൾ പുതരിയ �ൊലത്ുകം സരിനരിമ�
ളരിൽ ആവർത്രിക്ുന്നത് പ്തറ്റൊപ്ണന്ന് ചൂണ്രിക്ൊട്ടൊൻ 
പ്�ൽപെുള്ള ഒേു ആസവൈൊ്�സമൂഹകം എണ്ത്രിൽ �ു
റവൊപ്ണകേരിലുകം ഇവരിപ്െ നരിലനരിൽക്ുന്നു എന്നത് പ്തീ
ഷേയൊപ്ണകേരിലുകം പല സകംവരിധൊയ�പ്േയുകം അഭരിരനതൊ
ക്പ്ളയുകം 'പ്പൊളരിറ്റരിക്ൽ �റക്റ്നസരി'പ്ന പറ്റരി വീണ്ുകം 
വീണ്ുകം ഓർമ്മപ്പെെുരത്ണ്രിവേുന്നത് �തരിര�െ് 
തപ്ന്നയൊണ്. ഇത്േകം പ്വണത�ൾ �ൊലൊ�ൊലങ്ളൊ
യരി നമ്മുപ്െ സരിനരിമയരിൽ ആവർത്രിക്പ്പെെുന്നുണ്്. 
പുതരിയ �ൊലത്ുകം ഇത്േകം പ്വണത�ൾ ശക്മൊണ് 
എന്നരിേരിപ്ക് തപ്റെ രേൊ�ൊവസ്പ്യ �ുറരിച്് രസതു 
അവതേരിപെരിക്ുന്ന '�റുത് ഹൊസ്യകം' �െന്നുവേുന്ന 
സന്ദർഭങ്ൾ മൊറ്റരിനരിർത്രിയൊൽ, ദവ�ല്യപ്ത്രയൊ 
രേൊ�ൊവസ്പ്യരയൊ അെരിസ്ൊനമൊക്രി ഒേു �ഥൊപൊ
ത്രപ്ത് പേരിഹസരിക്ുന്ന ഒേു സീനുരപൊലുകം 'ആറെരി
മണ്രിപ്റെ ജന്രി'യരിൽ ഇല്ല എന്നത് പ്ശകംസനീയമൊണ്. 

നൊയ�പ്ൊധൊന്യമുള്ള സരിനരിമ�ളരിൽ നൊയ�പ്റെ സന്
തസഹചൊേരിയൊയരി പ്ത്യഷേപ്പെെുന്ന സഹനെന് എപ്ന്
കേരിലുകം ന്യൂനത�ൾ (പ്പൊതുരബൊധകം ന്യൂനതയൊയരി 
�ല്രിക്ുന്ന ശൊേീേരി�ൊവസ്�ൾ) നൽ�രി അതരിലൂപ്െ 
നൊയ�പ്റെ ഉ്ൊത്തപ്യയുകം പേരിപൂർണതപ്യയുകം 
സ്ൊപരിക്ുന്ന ഒേു േീതരി നമ്മുപ്െ സരിനരിമ പേപ്ക് 
പ്രയൊ�രിച്് വരിജയരിച്രിട്ടുണ്്. നരിറത്രിരലൊ ദ��ൊലു
�ളുപ്െ പ്വർത്നരശഷരിയരിരലൊ ഒപ്ക് ആവൊകം ഈ 
ന്യൂനത. എന്നൊൽ, 'ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി'യരിൽ രനപ്േ തരി
േരിച്ൊണ് �ൊേ്യങ്ൾ. ഇവരിപ്െ നൊയ��ഥൊപൊത്രങ്ളൊണ് 
ശൊേീേരി�മൊയരി ഏറ്റവുകം രമൊശകം അവസ്യരിൽ നരിൽക്ു
ന്നത്. അപ്തൊേു �ുറവൊയരി ആേുകം �ൊണുന്നരില്ല. രഡൊ. 
രമരനൊൻ അങ്പ്നയല്ലൊപ്ത നരിേീഷേരിക്ുന്ന സന്ദർഭ
ത്രിൽ ജയന്രി അതരിപ്ന ശക്മൊയരി എതരിർക്ു�യുകം 
തരിേുത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നുണ്്. സമ�ൊലസരിനരിമയരിൽ 
ഭരിന്നരശഷരിക്ൊേൊയ �ഥൊപൊത്രങ്ൾ �െന്നുവേുന്നതരി
നുകം, അവേുപ്െ പ്തരിനരിധൊനകം സൊധ്യമൊ�ുന്നതരിനുകം, 
പ്പൊതുഇെങ്ൾ ഭരിന്നരശഷരിസൗഹൃ്മൊക്ു� എന്ന 
ലഷേ്യരത്ൊപ്െ സർക്ൊർതലത്രിൽ നെപെരിലൊക്ുന്ന 
പധേതരി�ളുപ്െയുകം, നരിയമനരിർമ്മൊണത്രിപ്റെയുപ്മല്ലൊകം 
വരിശൊലമൊയ പശ്ൊത്ലമുണ്്. എന്നൊൽ, സമൂഹത്രി
പ്റെ മരനൊഭൊവകം ഒട്ടുരമ പുരേൊ�മനപേമല്ലൊതരിേുന്ന 
ഒേു �ൊലഘട്ടത്രിൽ പൊത്രസൃഷ്രിയരിലുകം �ഥൊ�തരിയരി
ലുകം ഇതരിവൃത്ത്രിലുകം ഇത്രരമൽ ജൊഗ്രവത്ൊയ ഒേു 
സമീപനകം പരി. ഭൊസ്കേൻ സവൈീ�േരിച്ു എന്നത് അഭരിനന്ദ
നൊർഹമൊണ്.   

അച്ിന്ലാതുങ്ാത്ത നായിക
വൊർപെുമൊതൃ��പ്ള അതരിലകംഘരിക്ുന്ന ഒേു നൊയരി� 
പ്ത്യഷേപ്പെെുന്നു എന്നതുകം ഈ ചലച്രിത്രത്രിന് 
ചൂണ്രിക്ൊണരിക്ൊവുന്ന രമന്യൊണ്. �ുെുകംബത്രിനുകം 
ബന്ധുക്ൾക്ുകംരവണ്രി എല്ലൊകം ത്യജരിക്ുന്ന, എല്ലൊകം 
സഹരിക്ുന്ന, അക്ൊലപ്ത് പല വരിജയചരിത്രങ്ളുകം 
ഭൊസ്കേപ്റെ തപ്ന്ന മറ്റുചരിത്രങ്ളുകം പേീഷേരിച്ു വരിജയരിച്, 
ഉത്മര�േളസ്തീ മൊതൃ�പ്യ മറരി�െക്ൊൻ 'ജയന്രി' 
എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിന് സൊധരിക്ുന്നുണ്്. പ്സൊ്് 
രഹൊസ്രിറ്റലരിൽ വേുന്നതരിന് മുൻപ് തപ്ന്ന അയൊളുപ്െ 
ഗ്രൗണ്രിപ്ല പ്�െനത്രിൽ ആ�ൃഷ്യൊവു�യുകം 
�ത്യക്ു�യുകം പ്ചയ്തരിട്ടുണ്കേരിലുകം അത് അയൊളുപ്െ 
പ്തരിഭരയൊെുള്ള ആേൊധനമൊത്രമൊപ്ണന്ന് ജയന്രി 
തരിേരിച്റരിയുന്നുണ്്. ഒേു ആേൊധരി� അയച് �ത്രിരനൊെ് 
പ്തരി�േരിക്ുന്നതുമൊയരി ബന്ധപ്പെട്ട ഒേു ചർച്യ്കരിപ്െ 
"ജയന്രിയുപ്െ സകംയമനകം എല്ലൊവർക്ുകം ഉണ്ൊവരില്ല
രല്ലൊ?" എന്ന് പ്സൊ്് ഇതരിപ്ന അകം�ീ�േരിക്ുന്നുണ്്. പു
േുഷസൗഹൃ്ങ്പ്ള പ�വൈതരയൊപ്െ രനൊക്രിക്ൊണുന്ന 
ജയന്രിപ്യ ഇവരിപ്െ �ൊണൊകം. പരിന്നീെ് ആശുപത്രരിയരിപ്ല 
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പേരിചേണത്രിനുകം പേരിചയപ്പെെലരിനുകംരശഷകം പ്സൊ
്ുമൊയരി പ്ണയത്രിലൊപ്ണന്ന് തരിേരിച്റരിയുരമ്പൊൾ 
അതരിൽ ഉറച്ുനരിൽക്ൊനുള്ള തരറെെകം ജയന്രി �ൊണരി
ക്ുന്നുണ്്. സൊമൂഹരി�പ്പൊതുരബൊധത്രിപ്റെ പുേു
ഷപ്തരിനരിധരിയൊയ അച്ഛന്, ഒേു സ്തീ എന്ന നരിലയരിൽ 
തപ്റെ വരി�ൊേങ്ൾ മനസരിലൊക്ൊൻ പേരിമരിതരിയുപ്ണ്ന്ന് 
അവൾ തുറന്നുപറയുന്നു. അച്ഛൻ എന്ന നരിലയരിലു
ള്ള അധരി�ൊേരബൊധകംപ്�ൊണ്് ബലകം പ്രയൊ�രിക്ൊൻ 
രമരനൊൻ ശ്മരിക്ുരമ്പൊൾ സവൈന്കം ജീവരിതപകേൊളരിപ്യ 
പ്തേപ്ഞ്െുക്ൊൻ തനരിക്ുള്ള ഭേണഘെനൊപേമൊയ 
അവ�ൊശകം തുറന്നുപറയൊനുകം സവൈന്കം വ്യക്രിതവൈകം 
ഉയർത്രിപെരിെരിക്ൊനുകം ജയന്രിയ്ക് സൊധരിക്ുന്നുണ്്. 
പ്സൊ്രിനുവന്ന ഒേു അജ്ൊതപ്െലഗ്രൊകംസരന്ദശ
ത്രിലൂപ്െ പ്സൊ്രിപ്റെയുകം ജയന്രിയുപ്െയുകം പ്ണയ
പ്ത്ക്ുറരിച്് മനസ്രിലൊക്ുന്ന രമരനൊൻ, രഹൊസ്രിറ്റലരിൽ 
ജയന്രിക്് സപ്സ്ൻഷൻ പ്ഖ്യൊപരിക്ുന്നു. ഈ വരില
ക്രിപ്ന മറരി�െന്ന് രഹൊസ്രിറ്റലരിൽ എത്രി പ്സൊ്രിപ്റെ 
സുഖവരിവേകം അരനവൈഷരിക്ുന്ന ജയന്രിരയൊെ് പുറത്ു
രപൊ�ൊൻ രമരനൊൻ ആവശ്യപ്പെെുരമ്പൊൾ "ഞൊൻ 
രഡൊക്ടർ ജയന്രി അപ്ല്ലന്നുകം, പ്സൊ്രിപ്റെ �ൊമു�രിയൊയ 
ജയന്രിക്് സപ്സ്ൻഷൻ ബൊധ�മപ്ല്ലന്നുകം" ജയന്രി 
തുറന്നെരിക്ുന്നുണ്്. ഇത്േത്രിൽ സവൈന്കം വരി�ൊേങ്ൾ 
'നൊട്ടുനെപെരി'പ്റെ രപേരിൽ അെരിച്മർത്രി ജീവരിക്ുന്ന, 
തപ്റെ വ്യക്രിതവൈകം പുേുഷന് അെരിയറ പ്വയ്കുന്ന, പുേു
ഷൊധരി�ൊേത്രിനുമുന്നരിൽ അെരിമുെരി വരിറയ്കുന്ന സർ
വ്വകംസഹയൊയ ഉത്മസ്തീ�ഥൊപൊത്രങ്ളരിൽനരിന്ന് മൊറരി 
നെക്ൊൻ ജയന്രിയ്ക് �ഴരിയുന്നുണ്്. സുമതരി, രമേരിക്ുട്ടരി, 
വരിശൊലൊഷേരി അമ്മ, നരിർമ്മല തുെങ്രിയ മറ്റ് സ്തീ�ഥൊപൊ
ത്രങ്പ്ളൊന്നുകം ചരിത്രത്രിൽ രവണ്വരിധകം അെയൊളപ്പെെു
ത്പ്പെെുന്നരിപ്ല്ലന്നുകം അവർ പ്പൊതുരബൊധനരിർമ്മരിതരി
യുപ്െ ഭൊ�മൊപ്ണന്നുകം സമ്മതരിരക്ണ്രിവേുപ്മകേരിലുകം 
ജയന്രിയുപ്െ പൊത്രസൃഷ്രിയുകം അതരിപ്റെ വരി�ൊസവുകം 
പേരിണൊമവുകം അക്ൊലപ്ത് മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ പ്പൊ
തുേുചരിയ്ക് ഒേു �ല്ലു�െരിയൊയരിേുന്നു എന്ന് �ൊണൊപ്ത
രപൊ�ൊൻ �ഴരിയരില്ല. 

നന്യുള്ള ഫലാകഫമ
നന് - തരിന് രപൊേൊട്ടകം പ്�ൊണ്ുവേൊനൊയരി തരിന്യുപ്െ 
പഷേകം സൃഷ്രിച്് വീേനൊയ ഒേു പുേുഷപ്നരയൊ മൊ്
�സൗന്ദേ്യമുള്ള സ്തീപ്യരയൊ പ്തരിഷ്രിക്ുന്ന �ച്വെ
സരിനരിമയുപ്െ പതരിവരിപ്ന 'ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി' പരിന്ു
െേുന്നരില്ല. ്ുഷ്ഛൊയയുള്ള മൂന്നു�ഥൊപൊത്രങ്രള 
സരിനരിമയരിലുള്ളൂ. രസതുവരിന് പണകം �െകം പ്�ൊെുത് 
ഔരസപെ്, പ്സൊ്രിപ്റെ പ്ചറരിയമ്മയുപ്െ മ�നൊയ മുേളരി, 
മുേളരിയുപ്െ നരിർരദേശപ്�ൊേകം പ്സൊ്രിപ്ന പ്�ൊല്ലൊൻ 
വേുന്ന വൊെ�പ്ക്ൊലയൊളരി ഡരിക്ൂസ് എന്നരിവേൊണവർ. 

ഇവേരിൽ �ഥൊ�തരിയരിൽ പ്ൊധൊന്യകം �ൽപെരിക്ൊവുന്ന 
ഒേു ഇെകം ലഭരിച്രിട്ടുള്ളത് ഔരസപെരിന് മൊത്രമൊപ്ണന്ന് 
�ൊണൊകം. രസതുവരിന് �െകംപ്�ൊെുത് 2000 േൂപയുകം 
അതരിപ്റെ പലരിശയുകം ദ�പെറ്റൊനൊയരി പലവട്ടകം ആശു
പത്രരിയരിൽ �യറരിയരിറങ്ുന്ന ഔരസപെരിപ്നയൊണ് നൊകം 
ആ്്യകം �ൊണുന്നത്. എന്നൊൽ �ഥൊന്്യരത്ൊെ് എെു
ക്ുരമ്പൊൾ രസതുവരിന് ശവൈൊസര�ൊശത്രിൽ അർബു്
മൊപ്ണന്ന് തരിേരിച്റരിയുന്നരതൊപ്െ ഔരസപെ് ആ പണകം 
രവപ്ണ്ന്നുപ്വയ്കു�യുകം പലരിശയരിനത്രിൽ തനരിക്് 
�രിട്ടരിയ �ുറച്ു േൂപ രഡൊക്ടർ രമരനൊന് നൽ�രി അത് 
രസതുവരിപ്റെ ചരി�രിത്സൊപ്ചലവരിരലയ്ക് തപ്റെ പകേൊയരി 
രചർക്ണപ്മന്ന് ആവശ്യപ്പെെു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. 
ഔരസപെരിപ്റെ ഈ മനകംമൊറ്റവുകം പ്വൃത്രിയുകം പരിന്നീെ് 
പ്സൊ്രിപ്റെയുകം ജയന്രിയുപ്െയുകം �ൊേ്യത്രിൽ രഡൊക്ടർ 
രമരനൊപ്ന പുതരിയ തരിേരിച്റരിവു�ളരിരലയ്കുകം വീണ്ുവരി
ചൊേത്രിരലയ്കുകം നയരിക്ുന്നുണ്്. അങ്പ്ന ഭൊ�രി�
മൊപ്യകേരിലുകം ഉള്ള ഒേു പൊത്രവരി�ൊസത്രിപ്റെ ഇെകം 
ലഭരിക്ുന്നത് ഔരസപെരിന് മൊത്രമൊണ്. മുേളരിപ്യയുകം 
ഡരിക്ൂസരിപ്നയുകം �ഥൊ�തരിപ്യ അല്കം സകംഘർഷഭേരിത
മൊക്ൊവുന്ന േീതരിയരിലുള്ള ഇെപ്പെലു�ൾക്ൊയരി മൊത്ര
മൊണ് �ഥൊശേീേത്രിൽ വരിന്യസരിച്രിേരിക്ുന്നത്. മുേളരിക്് 
മ്്യപൊനവുകം ചൂതൊട്ടവുകം അെക്മുള്ള ചരില ്ുശ്ീലങ്ൾ 
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ഉണ്് എന്ന് പ്സൊ്ുമൊയുള്ള ഒേു സകംഭൊഷണത്രിനരിെ
യരിൽ സൂചരിപെരിക്ുന്നു എന്നപ്തൊഴരിച്ൊൽ മുേളരി പ്സൊ
്രിപ്ന പ്�ൊല്ലൊൻ ശ്മരിക്ുന്നത് എന്രിനൊപ്ണരന്നൊ, 
അതരിന് അയൊപ്ള രപ്േരിപെരിക്ുന്ന ഘെ�ങ്ൾ എപ്ന്ൊ
പ്ക്യൊപ്ണരന്നൊ, മുേളരി എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ 
സൊഹചേ്യങ്ൾ എപ്ന്ൊപ്ക്പ്യരന്നൊ മനസ്രിലൊക്ൊൻ 
സരിനരിമയരിൽനരിന്ന് രവണ്ത്ര സൂചന�ൾ ലഭരിക്ുന്നരില്ല. 
അഥവൊ അത്േപ്മൊേു നന്-തരിന് ്വൈന്ദവൈത്രിപ്റെ സകംഘർ
ഷങ്ൾ അല്ല ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി എന്ന സരിനരിമയുപ്െ 
ര�ന്ദ്രകം. ഒേു ആശുപത്രരിയുപ്െ പശ്ൊത്ലത്രിൽ മനു
ഷ്യജീവരിതത്രിപ്റെ നരിസ്ൊേതയുകം, മനുഷ്യബന്ധത്രിപ്റെ 
ഊഷ്മളതയുകം, മനുഷ്യപ്റെ ആർദ്രവരി�ൊേങ്പ്ള പേരി�
ണരിരക്ണ്തരിപ്റെ ആവശ്യ�തയുകം രബൊധ്യപ്പെെുത്രി 
ജീവരിതത്രിപ്ല എല്ലൊ മൊത്സേ്യത്രിനുകം സകംഘർഷങ്ൾ
ക്ുകം ഒെുവരിൽ ഏപ്തൊേു മനുഷ്യനുകം ആറെരിമണ്രിപ്റെ 
മൊത്രകം അവ�ൊശരിയൊപ്ണന്ന് രബൊധ്യപ്പെെുത്ു�യൊണ് 
ഈ സരിനരിമ. 

ഇത്േകം സവരിരശഷത�പ്ളല്ലൊകം പേരി�ണരിക്ുരമ്പൊ
ഴുകം, പുതരിയ �ൊലത്രിപ്റെ ചലച്രിത്രവീഷേണത്രിൽ 
്ൃശ്യഭൊഷയുപ്െ പേരിമരിതരിയുകം സകംഭൊഷണങ്ളുപ്െ 
അതരിനൊെ�ീയതയുമെക്കം വീഴ്ച�ൾ ചൂണ്രിക്ൊണരിക്ൊ
വുന്ന സരിനരിമതപ്ന്നയൊണ് ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി. പപ്ഷേ, 
എഴുപതു�ളുപ്െ ആ്്യപ�ുതരിയരിൽ മലയൊളസരിനരിമയു
പ്െ പ്പൊതുവൊയ �ച്വെപ്രെൻഡരിനുകം പരി. ഭൊസ്കേപ്റെ മറ്റ് 
സമ�ൊലചലച്രിത്രങ്ളുപ്െ രചേുവ�ൾക്ുകം പരിൻതരി
േരിഞ്ുനരിന്ന �ലൊമൂല്യമുള്ള സരിനരിമ എന്ന നരിലയരിൽ 
മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ചേരിത്രത്രിൽ രേഖപ്പെെുരത്ണ് 
സൃഷ്രിയൊണ് 'ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി' എന്നത് വസ്തുതയൊ
ണ്. മലയൊളസരിനരിമയരിൽ പ്�ൊരമഷ്യൽ ചരിത്രങ്പ്ളന്നുകം 
ആർട്ട് ചരിത്രങ്പ്ളന്നുകം �ൃത്യമൊയ ഒേു വരിഭജനമുണ്ൊയ 

�ൊലഘട്ടത്രിൽ, ക്ൊസരിക്ൽ �ൊവ്യങ്ൾ �ണപ്ക് 
പൊത്രസൃഷ്രിയരിലുകം നൊയ�സകേല്ത്രിലുകം ആഖ്യൊന
ത്രിലുകം �ൃത്യമൊയ ചട്ടക്ൂെു�ൾ സൃഷ്രിച്് സവർ
ണ്-ആണധരി�ൊേപ്പൊതുസമൂഹത്രിപ്റെ ജനപ്രിയരച
േുവ�ളരിൽ ചൊലരിച്് സൊമ്പത്രി�രനട്ടകം പ്�ൊയ്തവേുപ്െ 
പട്ടരി�യരിരലയ്ക് പരി. ഭൊസ്കേനുകം �യറരിയരിേുന്ന ഘട്ടത്രിലൊ
ണ് ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി എന്ന സരിനരിമ പരിറന്നുവീഴുന്നത.് 
എന്നരിട്ടുകം നെപെുശീലത്രിൽനരിന്നുകം മൊറരിനെക്ൊൻ ആ സരി
നരിമയ്ക ്�ഴരിഞ്  ുഎന്നത ്ഒേുരവള ആശ്േ്യജന�മൊണ.് 
എഴുപതു�ളരിപ്ല പരി. ഭൊസ്കേൻ സരിനരിമ�പ്ളക്ുറരിച്ുള്ള 
ഏതുവരിധകം പഠനത്രിലുകം 'ആറെരിമണ്രിപ്റെ ജന്രി' ഒറ്റഭൂഖ
ണ്ഡമൊയരി നരിലനരിൽക്ുകം. 

കുറിപ്ുകൾ
• രഡൊ. എകം. ലീലൊവതരി, മലയൊള �വരിതൊസൊഹരിത്യൊചേരി

ത്രകം, പുറകം 321
• വരിജയ�ൃഷ്ണൻ, മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ �ഥ, പുറകം 88
• രഡൊ. രതൊമസ ്സ്കറരിയ, മൊറുന്ന മലയൊളസരിനരിമ, പുറകം 
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സഹായകഗ്ന്ഥങ്ൾ
• ചന്ദ്രരശഖേൻ എകം.പ്�. : മലയൊളസരിനരിമ ആ ്്യ�ൊലപെ

വു�ൾ, റൊസ്പ്്ബറരി ബു്,് 2014. 
• രജൊർജ്ജ ്പ്�.എകം. രഡൊ, : ആധുനരി�മലയൊളസൊഹരി

ത്യചേരിത്രകം പ്സ്ൊനങ്ളരിലൂപ്െ, ഡരി.സരി. ബു്്, 2018
• രജൊസ് പ്�. മൊനുവൽ, രഡൊ. : മൊറുന്ന മലയൊളസരി

നരിമ - ഭൊഷ, സകംസ്കൊേകം, സമൂഹകം, സൊഹരിത്യപ്വർത്
�സഹ�േണസകംഘകം, 2015

• രജൊസ് പ്�. മൊനുവൽ, രഡൊ. : ന്യൂജനരറഷൻ 
സരിനരിമ, ഡരി.സരി. ബു്്, 2012

• ലീലൊവതരി . എകം. രഡൊ. : മലയൊള �വരിതൊസൊഹരിത്യൊ
ചേരിത്രകം, ര�േള സൊഹരിത്യ അക്ൊ്മരി, 2011 

• വരിജയ�ൃഷ്ണൻ: മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ �ഥ, മൊതൃഭൂമരി 
ബു്്, 2004

ഇറെർന്നറ്റ് ലിങ്കുകൾ
• https://en. m. wikipedia. org/wiki/

Aaradimanninte_Janmi
• https://en. m. wikipedia. org/wiki/P. _

Bhaskaran
• https://en. msidb. org/movies. 

php?tag=Search&director=P%20Bhaskaran&li
mit=47&sortorder=1&sorttype=1

• https://m3db. com/p-bhaskaran
• https://www. malayalachalachithram. com/

listsongs. php?l=5

മലയാളസിനിമയിൽ ടകാക്മഷ്യൽ ചിത്ങ്ങടളന്നുരം 
ആർട്് ചിത്ങ്ങടളന്നുരം കൃത്യമായ ഒരു വിഭജനമു
ണ്ടായ കാലഘട്ത്തിൽ, ക്ാസിക്കൽ കാവ്യങ്ങൾ 
കണടക്ക പാത്സൃഷ്ിയിലരം നായകസങ്കല്പത്തിലരം 
ആഖ്യാനത്തിലരം കൃത്യമായ ചട്ക്കൂടുകൾ സൃഷ്ിച്ച് 
സവർണ്ണ-ആണധികാരടപാതുസമൂഹത്തിടറെ 
ജനപ്രിയക്ചരുവകളിൽ ചാലിച്ച് സാമ്പത്തികക്നട്രം 
ടകായ്തവരുടെ പട്ികയിക്ലയ്ക് പി. ഭാസ്കരനുരം കയറി
യിരുന്ന ഘട്ത്തിലാണ് ആറെിമണ്ണിടറെ ജന്മി എന്ന 
സിനിമ പിറന്നുവീഴുന്നത്.
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ഡീസന്റ് ശങ്കരപ്ിള്ളയുരം  
ചില സ്തീകളുരം
• ശ്ീലക്ഷി മങ്ാട്ണ്

1972ൽ േൊമു �ൊേ്യൊട്ടരിപ്റെ സകംവരിധൊനത്രിൽ പുറത്രിറങ്രിയ മലയൊളസരി
നരിമയൊണ് മൊയ. പ്�. സുരേന്ദ്രൻ തരിേക്ഥയുകം സകംഭൊഷണങ്ളുകം 

േചരിച് ഈ സരിനരിമ നരിർമ്മരിച്ത് െരി.ഇ. വൊസുര്വനൊണ്. തരിക്ുറരിശ്രി സു�ുമൊേൻ
നൊയർ, അെൂർ ഭൊസരി, രപ്കംനസീർ, പ്�.പരി. ഉമ്മർ, ശൊേ് തുെങ്രിയ അന്നപ്ത് 
പ്തരിഭൊധനേൊയ ആർട്ടരിസ്റു�ളരിൽപെലേുകം ഈ സരിനരിമയരിൽ രവഷമരിട്ടരിട്ടുണ്്. എഴു
പതു�ളുപ്െ ആേകംഭത്രിൽ മലയൊളസരിനരിമ പുതരിപ്യൊേു തുറസ്രിരലയ്ക് �ൊപ്ലെു
ത്ുപ്വക്ുന്ന ഘട്ടത്രിൽ ഉേുവൊയ ഒേു ചലച്രിത്രൊവരിഷ്കൊേകം എന്ന നരിലയ്ക് ചരില 
ആശകേ�ളുകം പേീഷേണങ്ളുകം എല്ലൊകം മൊയയരിൽ അന്ർലീനമൊയരിേരിക്ുന്നത് 
�ൊണൊകം. ഭൂേരിപഷേ �ുെുകംബരപ്ഷേ�പ്േ തൃപ്രിപ്പെെുത്ൊൻരവണ്രി ഉണ്ൊക്രിയ 
ഒേു �ുെുകംബ�ഥയൊണ് മൊയ. അന്ർ�തപ്മരന്നൊണകം ചരില സൊമ്പത്രി�- സൊ
മു്ൊയരി� വരിരവചനങ്ളുപ്െ സൂചന�ൾ �െന്നുരപൊ�ുന്നുണ്് എന്നുമൊത്രകം. 
ആ്്യ�ൊലസരിനരിമ�ളുപ്െ നൃത്സകംവരിധൊനത്രിൽ �രവഷണകം പ്ചയ്ുന്ന ഒേൊൾ 
എന്ന നരിലയ്ക് ്ത്രശഖേണത്രിപ്റെ ഭൊ�മൊയരി അെുത്രിപ്െ മൊയ �ൊണൊൻ ഇെ
യൊയരപെൊൾ എനരിക്ുണ്ൊയ ആരലൊചന, ആശകേയുകം, സ്തീ-പുേുഷ ബന്ധങ്പ്ള
പെറ്റരിയുകം ഒേു സ്ൊപനപ്മന്ന നരിലയ്ക് �ുെുകംബപ്ത്പെറ്റരിയുമുള്ള മലയൊളരിയുപ്െ 
ആരലൊചന�ൾ ഏതൊണ്് 50 വർഷങ്ൾക്രിപെുറകം എവരിപ്െ എത്രിനരിൽക്ുന്നു 
എന്നതൊണ്. 

ആ്്യ�ൊല �ുെുകംബചരിത്രമൊതൃ� എന്ന നരിലയരിൽ മൊയപ്യ സൊമ്പരിൾ ആക്രി
പ്യെുക്ുരമ്പൊൾ സരിനരിമ പുറത്രിറങ്രിയ �ൊലപ്ത് സൊമൂഹരി� സൊകംസ്കൊേരി� 
ചുറ്റുപൊെു�പ്ളല്ലൊകം പേരി�ണരിരക്ണ്തുണ്്. പലതേത്രിലുള്ള അധരിനരിരവശ
ങ്ൾക്ുകം �ുെരിരയറ്റങ്ൾക്ുകം പേരിവർത്നങ്ൾക്ുകംരശഷകം മലയൊളരി�ൾ ഒേു 
ഏ�തയരിരലക്് ഉറച്ുവേുന്ന �ൊലമൊണ് എഴുപതു�ൾ. ഭൂപേരിഷ്കേണനരിയമ
ങ്ൾ ഉണ്ൊക്രിയ വലരിയ വരിപ്ലവങ്ളുപ്െ രശഷരിപെു�ൾ സമൂഹത്രിൽ ശക്മൊയരി 
നരിലനരിൽക്ുന്ന �ൊലകം. ര�േളത്രിൽ നരിലനരിന്നരിേുന്ന മേുമക്ത്ൊയവ്യവസ് 
ഒേുതേത്രിൽ അവസൊനരിക്ു�യുകം ഏതൊണ്് മുഴുവൻ �ുെുകംബങ്ളുകം പരിതൃ
്ൊയക്മത്രിരലക്് എത്രിരച്േു�യുകം പ്ചയ്ത �ൊലകം. ജന്രിത്വുകം അെരിമത്വുകം 
നരിയമകം മൂലകം നരിരേൊധരിക്പ്പെെു�യുകം എന്നൊൽ ജൊതരിവ്യവസ്യുപ്െ ജീർണ്ത 
സമൂഹത്രിൽ പരേൊഷേമൊയരി നരിലനരിൽക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന �ൊലകം. 

ഇങ്പ്ന ഒേു �ൊലത്് ജീവരിക്ു�യുകം എന്നൊൽ ഭൂത�ൊലത്രിപ്റെ ഒേുപൊെ് 
അവരശഷരിപെു�ൾ സവൈയകം രപറു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന മനുഷ്യനൊണ് പ്ധൊന�ഥൊ

ആദ്യകാലസിനിമകളുടെ 
നൃത്തസരംവിധാനത്തിൽ 
ഗക്വഷണരം ടചയ്യുന്ന 
ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക് 
ദത്തക്ശഖരണത്തിടറെ 
ഭാഗമായി അടുത്തിടെ 
മായ കാണാൻ ഇെയാ
യക്പ്ാൾ എനിക്കുണ്ടായ 
ആക്ലാചന, ആശങ്കയുരം, 
സ്സ്തീ-പുരുഷ ബന്ധ
ങ്ങടളപ്റ്റിയുരം ഒരു 
സ്ാപനടമന്ന നിലയ്ക് 
കുടുരംബടത്തപ്റ്റിയുമുള്ള 
മലയാളിയുടെ ആക്ലാ
ചനകൾ ഏതാണ്ട് 50 
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറരം 
എവിടെ എത്തിനിൽക്കു
ന്നു എന്നതാണ്.
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പൊത്രമൊയ ശകേേപെരിള്ള. സവർണ്�ുെുകംബത്രിൽ 
ജനരിച്ുപ്വകേരിലുകം അതരി്േരിദ്രമൊയ ചുറ്റുപൊെു�ളരിൽ 
വളർന്ന് സവൈന്കം പേരിശ്മകം പ്�ൊണ്ുമൊത്രകം പ്�ട്ടരിപെ
െുത് ഒേു ജീവരിതമൊണ് അയൊൾക്ുള്ളത്. വീെുകം 
പറമ്പുകം ഭൂമരിയുകം എക്ൊലപ്ത്യുകം അന്ന്ൊതൊവൊയ 
ഒേു �െയുകം അയൊൾക്് സവൈന്മൊയുണ്്. അപ്തല്ലൊകം 
അയൊളുരെത് മൊത്രമൊണ്. അഥവൊ അതുമൊത്രമൊണ് 
അയൊളുരെതൊയരിട്ടുള്ളത്. തൊനുകം തൊൻ ഉണ്ൊക്രി
പ്യെുത്വയുമെങ്രിയ രലൊ�ത്രിപ്റെ അ�രത്ക്് 
മറ്റൊർക്ുകം ശകേേപെരിള്ള ഒേു സമയത്ുകം പ്രവശനകം 
അനുവ്രിക്ുന്നരില്ല. പരിൽക്ൊലത്് ഒേു തരിേക്ഥയരിൽ 
ശ്ീനരിവൊസൻ എഴുതരിയത് രപൊപ്ല 'ഞൊനുകം എപ്റെ 
ഭർത്ൊവുകം മക്ളുകം പരിപ്ന്നൊേു സവൈർണ്ക്െയുകം' 
എന്ന ദലനൊണ് ശകേേപെരിള്ളയുപ്െത്. അരങ്യറ്റകം 
സവൈൊർത്വുകം അനു�മ്പൊേഹരിതവുകം ആധരിപത്യ�േ
വുകം പ്തരിരലൊമ�േവുമൊയ സവൈഭൊവദശലരി�ളുള്ള 
ശകേേപെരിള്ളപ്യ സരിനരിമ ഒേു ഉ്ൊത്പുേുഷമൊതൃ�
യൊക്രി മൊറ്റുന്നപ്തങ്പ്ന എന്നത് �ൗതു��േമൊണ്. 

േണ്ു ഭൊേ്യമൊേുള്ള പുേുഷനൊണയൊൾ. നരിസൊേ
മൊയ ഒേു പ്തറ്റരിധേൊേണയുപ്െ രപേരിൽ ആ്്യഭൊേ്യപ്യ 
ഉരപഷേരിച്് വീണ്ുകം വരിവൊഹകം �ഴരിച് ശകേേപെരിള്ള, 
അെൂർ ഭവൊനരി അവതേരിപെരിച് ആ �ഥൊപൊത്രപ്ത് 
വർഷങ്ൾക്ുരശഷവുകം അതരിപ്റെ രപേരിൽ പഴരിചൊേു
ന്നത് �ൊണൊകം. വൊസ്തവകം മപ്റ്റൊന്നൊണ് എന്ന് എല്ലൊവർ
ക്ുകം അറരിയൊപ്മകേരിലുകം മൊറ്റരിനരിർത്പ്പെെുന്നതുകം അപ
മൊനരിക്പ്പെെുന്നതുകം സ്തീ തപ്ന്ന. ആ ബന്ധത്രിലുള്ള 
മ�രളൊെ് മൊത്രമൊണ് ശകേേപെരിള്ളയ്ക് ഇത്രിേരിപ്യകേരിലുകം 
രനേഹമുള്ളത്. അവളൊ�പ്ട്ട ഒേു സ്തീക്് പറ്റൊവുന്നത്ര 
വരിരധയതവൈരത്ൊെു�ൂെരി 'എനരിക്് അച്ഛപ്റെ പണകം 
രവണ് രനേഹകം മതരി, അവ�ൊശകം രവണ് �െമ മതരി' 
എന്ന് പറയുന്നവളൊണ്. തരിരയറ്ററരിൽ ആയരിേുപ്ന്ന
കേരിൽ നരിറഞ് ദ�യെരി ലഭരിക്ൊൻ സൊധ്യതയുള്ള 

ഒേു സീൻ ആയരിേുന്നു ഇത്. �ുട്ടരിക്ൊലകം മുതലുള്ള 
എല്ലൊ അവ�ണനയുപ്െയുകം ഒറ്റപ്പെെലരിപ്റെയുകം ഷേത
ങ്ളുള്ള ഒേു പ്പൺ�ുട്ടരിയൊണ് ഇതു പറയുന്നപ്തന്ന
തൊണ് അത്ുതകം. 

ഗ്രൊമത്രിപ്ല പലചേക്ുസൊമൊനങ്ൾ �രിട്ടുന്ന 
ഒരേപ്യൊേു സ്ലമൊയ ശകേേപെരിള്ളയുപ്െ �െയരിൽ 
വരിൽപെനപ്യല്ലൊകം പ്റൊക്മൊണ്. അെൂർ ഭവൊനരിയുപ്െ 
�ഥൊപൊത്രകം ഒേു �ുപെരി എണ്യ്ക് �ൊശരില്ലൊപ്ത പൊതരി 
നരിറച്് പ്�ൊണ്ുരപൊ�ുന്ന സീൻ ഒന്നരിലധരി�കം തവണ 
സരിനരിമയരിൽ �ൊണരിക്ുന്നുണ്്. ്ൊേരിദ്ര്യത്രിൽനരിന്നുകം 
തൊൻ പെുത്ുയർത്രിപ്ക്ൊണ്ുവന്ന ഈ സൊമ്ൊജ്യകം 
ഏപ്തകേരിലുകം തേത്രിൽ ചൂഷണകം പ്ചയ്പ്പെെുന്നത് 
ആരലൊചരിക്ൊൻരപൊലുകം �ഴരിയൊത് ആളൊണ് ശകേ
േപെരിള്ള. 'പണമൊണ് എല്ലൊകം' എന്നയൊൾ പറയുന്നു
മുണ്്. അയൊളുപ്െ ആ്്യഭൊേ്യ -മ�ൾ( ഓമന), േണ്ൊകം 
ഭൊേ്യ- മക്ൾ (ര�ൊമതരിയുകം േഘുവുകം), അനന്േവനുകം 
മേുമ�നുകം (മൊധവൻ�ുട്ടരിയുകം വൊസുക്ുട്ടരിയുകം) 
എന്നരിങ്പ്ന അയൊപ്ള അനുസേരിക്ുന്ന, അയൊളുപ്െ 
അധരി�ൊേത്രിനു�ീഴരിൽ നരിൽക്ുന്ന �ുപ്റ ആളു�ളു
പ്െ ഒേു ശൃകംഖലയൊണ് ഈ ചരിത്രത്രിപ്റെ �ഥൊപേരിസ
േപ്ത് നരിർമ്മരിക്ുന്നത്. ജരി.പ്�. പരിള്ള അവതേരിപെരിച് 
�ൊേണവർ �ഥൊപൊത്രകം (വൊസുക്ുട്ടരിയുപ്െ അമ്മൊ
വൻ) മൊത്രമൊണ് ഏപ്തകേരിലുകം തേത്രിൽ ശകേേപെരി
ള്ളരയൊെ് �രിെപരിെരിക്ുന്നത്. 'ഈ രലൊ�ത്് ശകേേ
പെരിള്ളപ്യ ഉപര്ശരിക്ൊനുകം നരിയന്ത്രരിക്ൊനുകം രവപ്റ 
ആേുകം രവണ്. അതരിന് ഞൊൻ മൊത്രകം മതരി' എന്ന് സ്ൊ 
�ർവരിഷ്നൊവുന്ന, 'പണമൊരണൊ അച്ഛൊ എല്ലൊകം?' എന്ന് 
നരിസ്ഹൊയതരയൊപ്െ രചൊ്രിക്ുന്ന മ�രളൊെ് അപ്ത 
അതരിൽ എന്ൊണ് സകംശയകം എന്ന ്ൃഢനൊവുന്ന 
�ഥൊപൊത്രകം ഒട്ടുകം നരിഷ്കളകേനല്ല എന്നത് പറഞ്ുപ്വ
രയ്കണ്തുണ്്. എന്നരിേുന്നൊലുകം തപ്റെ �ുെുകംബത്രിപ്റെ 
നരിലനരിൽപെരിനുരവണ്രി േൊപെ�ലരില്ലൊപ്ത അധവൈൊനരിക്ു
ന്ന ഒേു പുേുഷൻ എന്ന നരിലയരിലുകം, മക്ൾക്ൊയരി 
എന്ു ത്യൊ�വുകം പ്ചയ്ൊൻ സന്നധേനൊയ പരിതൊവ് 
എന്ന നരിലയരിലുകം നൊട്ടു�ൊർക്രിെയരിൽ സർവ്വസമ്മ
തനൊയ ഒേു �ൊേണവർ എന്ന നരിലയരിലുകം അയൊൾ 
സമൂഹത്രിൽ അകം�ീ�േരിക്പ്പെെു�യുകം ബഹുമൊനരി
ക്പ്പെെു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. അയൊളുപ്െ ധൊർഷ്്യങ്ൾ
ക്് ഇേയൊവു�യുകം സമർത്മൊയരി ഒളരിപെരിച്ുപ്വയ്കുന്ന 
അയൊളുപ്െ പണപ്ക്ൊതരിമൂലകം ഉണ്ൊ�ുന്ന തീേുമൊ
നങ്ളരിൽ സവൈന്കം ജീവരിതകം നഷ്പ്പെെു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന 
ര�ൊമതരിപ്യയുകം ഓമനപ്യയുകം അവളുപ്െ അമ്മപ്യ
യുകം രപൊലുള്ള �ഥൊപൊത്രങ്ൾ എവരിപ്െയുകം അെ
യൊളപ്പെെുത്ൊപ്ത രപൊവു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു എന്നത് 
ശ്ധേരിരക്ണ്തൊണ്. 

അനന്േവനൊയ മൊധവൻ�ുട്ടരിയുകം തപ്റെ മ�ൾ 

രണ്ടു ഭാര്യമാരുള്ള പുരുഷനാണയാൾ. നിസാര
മായ ഒരു ടതറ്റിദ്ാരണയുടെ ക്പരിൽ ആദ്യഭാര്യ
ടയ ഉക്പഷേിച്ച് വീണ്ടുരം വിവാഹരം കഴിച്ച ശങ്കരപ്ിള്ള, 
അടൂർ ഭവാനി അവതരിപ്ിച്ച ആ കഥാപാത്ടത്ത 
വർഷങ്ങൾക്കുക്ശഷവരം അതിടറെ ക്പരിൽ പഴി
ചാരുന്നത് കാണാരം. വാസ്തവരം മടറ്റാന്നാണ് എന്ന് 
എല്ലാവർക്കുരം അറിയാടമങ്കിലരം മാറ്റിനിർത്തടപ്ടുന്ന
തുരം അപമാനിക്കടപ്ടുന്നതുരം സ്സ്തീ തടന്ന.

|   K O T T A K A   |  M A Y  - J U N E  2 0 2 214



ര�ൊമതരിയുകം ്ീർഘ�ൊലമൊയരി പ്ണയത്രിലൊപ്ണന്ന
റരിയൊവുന്ന, മൗനസമ്മതകം നൽ�ുന്ന ശകേേപെരിള്ള, മൊ
ധവൻ�ുട്ടരിയുപ്െ സുഹൃത്ുകം ധനരി�നുമൊയ വൊസു
ക്ുട്ടരിപ്യ �ൊണുരമ്പൊൾ �ളകം മൊറുന്നു. പരിന്നീെ് തൊൻ 
�ണ് ആഢ്യതവൈപ്മല്ലൊകം അയൊളുപ്െ അമ്മൊവപ്റെ പണ
മൊയരിേുന്നു എന്നറരിയുരമ്പൊൾ വൊസുക്ുട്ടരിരയൊെുള്ള 
ശകേേപെരിള്ളയുപ്െ ബഹുമൊനവുകം �േുതലുപ്മല്ലൊകം 
വരിര്വൈഷവുകം പുച്ഛവുകം ആയരി മൊറുന്നുണ്്. അക്ൊേണകം 
പ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന തപ്റെ മ�നൊയ േഘുവുകം വൊസുക്ു
ട്ടരിയുപ്െ സരഹൊ്േരിയുകം തമ്മരിലുള്ള വരിവൊഹകം മുെക്ു
�യൊണ് ശകേേപെരിള്ള. സ്തീധനമൊയരി തേൊപ്മന്നുപറഞ് 
10,000 േൂപ പ്റൊക്കം ഇരപെൊൾ �യ്രിൽ �രിട്ടരിയരിപ്ല്ലകേരിൽ 
വരിവൊഹകം രവണ് എന്നതൊണ് അയൊളുപ്െ നരിലപൊെ്. 
തൊൻ വരിലയ്കുവൊങ്രിയ മേുമ�ൻ �ൊശരിനു പ്�ൊള്ളൊ
ത്വനൊയരി എന്നതൊണ് ആ പ്വൃത്രിയുപ്െ വ്യകം�്യകം. 
പ്ൊയപൂർത്രിയൊയ േണ്ുരപർ തമ്മരിലുള്ള ഉെമ്പെരി 
എന്ന നരിലയരിൽ വരിവൊഹത്രിൽ സ്തീയുപ്െ പകേ് എന്ൊ
പ്ണന്നുള്ളതുകം ഇവരിപ്െ ഒേു രചൊ്്യമൊണ്. തീർത്ുകം 
പ്സക്ുലർ ആയ ഒേു വരിവൊഹപ്ത് ലൗ ജരിഹൊ്ൊയരി 
വ്യൊഖ്യൊനരിക്ുന്നതേകം പ്പൊതുപ്തരിനരിധരി�ളുള്ള ഒേു 
വർത്മൊന�ൊലത്ു നരിന്നുപ്�ൊണ്് ഈ രചൊ്്യകം 
രചൊ്രിക്ൽ പ്സക്വുമൊണ്. സരിനരിമപ്യ സകംബന്ധരി
ച്രിെരത്ൊളകം ഒേു പുേുഷനരിൽനരിന്ന് മപ്റ്റൊേു പുേുഷ
നരിരലക്് ദ�മൊറ്റകം പ്ചയ്പ്പെരെണ് വസ്തു മൊത്രമൊണ് 

സ്തീ. ഇത് എത്ര �ൊലകം പഴക്മുള്ള ജീർണ്രിച് ആരലൊ
ചനയൊണ് എന്ന്, ഒേു സമൂഹപ്മന്ന നരിലയരിൽ നൊകം 
മനസ്രിലൊക്ു�യുകം തരിേുത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നരില്ല 
എന്നതൊണ് വസ്തുത. 

 1972ൽ ഈ സരിനരിമ ഇറങ്രിയതരിനു രശഷകം 50 
വർഷങ്ൾ �െന്നുരപൊയരി. ഇരപെൊൾ നമ്മൾ 2022ൽ 
നരിൽക്ുന്നു. ഇത്ര വർഷങ്ൾക്ുരശഷവുകം ഇത്
േപ്മൊേു സരിനരിമയരിരലക്് തരിേരിഞ്ുരനൊക്ുരമ്പൊൾ 
മലയൊളരിയുപ്െ സൊമൂഹരി� ജീവരിതത്രിലുകം അെരിസ്ൊ
നപേമൊയ ആരലൊചന�ളരിലുകം ഒേുപൊെ് ശകേേപെരിള്ള
മൊർ ജീവരിച്രിേരിക്ുന്നു എന്നത് അപ�െ�േമൊയ ഒേു 
സൂചനയൊണ്. 

ജൊതരിയുപ്െയുകം മതത്രിപ്റെയുകം സമ്പത്രിപ്റെയുകം 
രപേരിൽ മനുഷ്യപ്േ രവർതരിേരിക്ുന്ന, അവർക്രിെയരിൽ 
അതരിർത്രി �ൽപെരിക്ുന്ന ഒേു അധരി�ൊേര�ന്ദ്രകം 
'നൊട്ടു�ൊർ എന്് വരിചൊേരിക്ുകം?' എന്ന നരിഷ്കളകേമൊയ 
രചൊ്്യത്രിനു പരിന്നരിൽ മറഞ്രിേരിക്ുന്നുണ്്. 1972 
പ്ല മലയൊളരിപ്യ സകംബന്ധരിച്രിെരത്ൊളകം ശകേേപെരിള്ള 
101% ശേരിയൊയരിേുന്നു എന്ന് നമുക്റരിയൊകം. ജീവരിത
മൊയൊലുകം അതരിജീവനമൊയൊലുകം പുേുഷനു മൊത്രകം 
സൊധ്യതയുണ്ൊയരിേുന്ന, മുഖ്യധൊേയരിരലക്് �െന്നുവ
േുന്ന അപൂർവ്വകം സ്തീ�ൾ എല്ലൊതേത്രിലുകം ഒറ്റപ്പെെു
�യുകം തെയപ്പെെു�യുകം പ്ചയ്തരിേുന്ന, പൊരെരിയൊർക്രി 
അതരിപ്റെ എല്ലൊ ആസുേതരയൊപ്െയുകം നരിലനരിന്നരിേു
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ന്ന ഒേു ഇേുണ് സമൂഹത്രിപ്റെ പ്തരിനരിധരി�ളൊണ് 
ഈ സരിനരിമയരിൽ നമ്മൾ �ണ്ുമുട്ടുന്നവർ ഏപ്റയുകം. 

സിനിമയിന്ല ന്െണ്ുങ്ൾ
ര�ൊമതരിയൊണ് സരിനരിമ നമുക്് പേരിചയപ്പെെുത്ുന്ന 
ആ്്യപ്ത് സ്തീ. അവൾ ശകേേപെരിള്ളയുപ്െ മ�ളുകം 
മൊധവൻ�ുട്ടരിയുപ്െ �ൊമു�രിയുമൊണ്. ഉന്നത�ു
ലജൊതയുകം സുന്ദേരിയുകം അച്െക്മുള്ളവളുമൊയ 
ഉ്ൊത്നൊയരി�തപ്ന്നയൊണ് ര�ൊമതരി. തപ്റെ ആശ്രി
തതവൈപ്ത് അച്ഛനരിൽനരിന്നുകം മൊധവൻ�ുട്ടരിയരിരലക്് 
പറരിച്ുനെുന്ന �ൊലത്രിനൊയരി �ൊത്രിേരിക്ു�മൊത്ര
മൊണ് അവൾക്് പ്ചയ്ൊനുള്ളത്. അവരിചൊേരിതമൊയരി 
ര�ൊമതരിപ്യ �ണ്ുമുട്ടുന്ന വൊസുക്ുട്ടരിയൊ�പ്ട്ട 
അവപ്ള വരിവൊഹകം �ഴരിക്ുന്നത് അവളുപ്െ ബൊഹ്യ
സൗന്ദേ്യത്രിൽ മയങ്രി മൊത്രമൊണ്. രനെരിപ്യെുക്ു� 
അഥവൊ വൊങ്ു� എന്ന േീതരിയൊണത്. പരിന്നീപ്െൊേരി
ക്ൽ മൊധവൻ�ുട്ടരിപ്യ �ൊണുരമ്പൊൾ അയൊൾ അത് 
തുറന്നു പറയുന്നുണ്്. മൊധവൻ�ുട്ടരിയുമൊയരി പരിേരിരയ
ണ്രി വന്നതരിപ്റെ �െുത് ആഘൊതകം, തപ്റെ ഭൊേ്യൊധർ
മ്മത്രിനു മുന്നരിൽ ഈ വരിേഹകം ഒന്നുമല്ല എന്ന് തപ്റെ 
സവൈന്കം രതൊന്നൽപ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന ര�ൊമതരി മൊയ്ു�ള
യുന്നുണ്്. അെരിക്െരി അവൾക്് േണ്് �ുഞ്ുങ്ൾ 
ഉണ്ൊവു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. മപ്റ്റൊന്നുകം ആരലൊചരിക്ൊൻ 
ഇല്ലൊത്വരിധകം അെഞ്ുരപൊ�ു�യൊണ് അവളുപ്െ 
്രിവസങ്ൾ. ക്രമണ വൊസുക്ുട്ടരിയുകം തപ്റെ അച്ഛനുകം 
തമ്മരിൽ അസവൈൊേസ്യങ്ൾ ഉെപ്ലെുക്ു�യുകം േണ്രിൽ 
ഒേുപഷേകം നരിൽക്ു�തപ്ന്ന രവണകം എന്ന അവസ് 
എത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നരതൊപ്െയൊണ് ര�ൊമതരി തപ്റെ 
ജീവരിതത്രിൽ ഏറ്റവുകം സകംഘർഷഭേരിതമൊയ ഒേു 
തീേുമൊനകം എെുരക്ണ്തൊയരി വേുന്നത്. ഒെുവരിൽ 
തപ്റെ അച്ഛരനൊെ് തപ്ന്ന അവൾ രചൊ്രിക്ുന്നുണ്് 
എന്ൊണ് ഞൊൻ പ്ചരയ്ണ്ത് എന്ന്. �ല്യൊണകം 
�ഴരിഞ് സ്തീ ഭർത്ൊവരിപ്നയുകം �ുട്ടരി�പ്ളയുമൊണ് 
രനേഹരിരക്ണ്ത്, അത് മൊത്രമൊണ് അവേുപ്െ ധർമ്മകം 
എന്ന് ശകേേപെരിള്ള അവരളൊെ് പറയുന്നു. ഉെൻതപ്ന്ന 
വൊസുക്ുട്ടരിരയൊപ്െൊപെകം തപ്റെ അച്ഛപ്നതരിേൊയരി 
അവൾ നരിലയുറപെരിക്ുന്നു. മക്ളുപ്െ സവൈൊർത്തയരി
ലുകം വഞ്നയരിലുകം മനകംമെുത് ശകേേപെരിള്ള ആത്മഹ
ത്യ പ്ചയ്തതരിനുരശഷകം ദ�യരിൽ �രിട്ടരിയപ്തല്ലൊകം തീയരി
രലക്് വലരിപ്ച്റരിഞ്് ഭ്ൊന്രിപ്യരപെൊപ്ല അലറുന്നുണ്് 
ര�ൊമതരി. അവരിപ്െ മൊത്രമൊണ് തപ്റെ ചുറ്റുകം വേച്രിട്ടുള്ള 
�ളങ്ൾക്് പുറരത്ക്് അവൾ ഒന്ന് �െക്ൊൻ 
ശ്മരിക്ുന്നത്. ജീവരിത�ൊലകം മുഴുവനുകം അനുഭവരിച് 
ഫ്രര്രേഷനു�ളുപ്െ ആ�ത്ു�യൊണ് അവളുപ്െ 
നരിലപ്തറ്റപ്ലന്ന് നമുക്് മനസ്രിലൊക്ൊകം. 

ഇന്നപ്ത് ജനപ്രിയ സീേരിയലു�ളരിപ്ലയുകം ചരില 

സരിനരിമ�ളരിപ്ലയുകം നൊയരി�മൊേുപ്െയുകം പ്ൊ�് േൂപമൊ
ണ് ര�ൊമതരി. അങ്പ്ന ഒേു സവൈേൂപകം �ൊലങ്ൾക്് 
രശഷവുകം ആവർത്രിക്പ്പെെുന്നു എന്നത് �േരിമയല്ല, 
മറരിച്് ഉത്മയൊയ ഒേു മലയൊളരിസ്തീ എങ്പ്ന ഇേരിക്
ണകം എന്നതരിപ്റെ വൊർപെ് മൊതൃ� സൊധൊേണക്ൊർക്രി
െയരിൽ യൊപ്തൊേു തേത്രിലുകം പ്പൊളരിച്ുപണരിയപ്പെെു
ന്നരില്ല എന്നതരിപ്റെ അപ�െസൂചനയൊണ് . അച്ഛപ്ന 
അനുസേരിക്ൊത്, 'യഥൊ�ൊലത്് ' വരിവൊഹരിതയൊ
വൊത്, സവൈതന്ത്രമൊയരി തീേുമൊനങ്ൾ എെുക്ുന്ന 
(സവൈതന്ത്രമൊയരി യൊത്രപ്ചയ്ു�യുകം രജൊലരിപ്യെുക്ു�
യുകം സമ്പൊ്രിക്ു�യുകം ഒപ്ക് പ്ചയ്ുന്ന), പകേൊളരിപ്യ 
സവൈയകം തരിേപ്ഞ്െുക്ുന്ന, അെക്വുകം ഒതുക്വുകം 
ഇല്ലൊത്, �ൃഹഭേണത്രിൽ തൽപെേേല്ലൊത് എല്ലൊ 
പ്പൺ�ുട്ടരി�ളുകം ഇന്നുകം നമ്മുപ്െ �ുെുകംബങ്ളരിൽ 
�േെൊയരി മൊറുന്നത് ഈ പ്ൊ�് േൂപത്രിന് നമ്മുപ്െ 
സമൂഹത്രിലുകം �ുെുകംബവ്യവസ്യ്കുരമലുമുള്ള 
ശക്മൊയ സവൈൊധീനകം മൂലമൊണ്. മലയൊളമെക്മുള്ള 
സകംശ്രിഷ് �ഷേ്യൊഭൊഷ�ളുപ്െ പ്ൊ�് േൂപകം തരിേഞ്ു പരി
രന്നൊട്ട് സഞ്േരിക്ുരമ്പൊൾ നൊകം മനസ്രിലൊക്ുന്നുണ്
രല്ലൊ മൂലദ്രൊവരിഡകം എത്രരത്ൊളകം പ്ൊക്നമൊയരിേുന്നു
പ്വന്നുകം ഏതു �ൊലത്ൊണ് പല ഭൊഷ�ളുകം അതരിൽ 
നരിന്ന് രവർപ്പട്ടുരപൊയപ്തന്നുകം. അതുരപൊപ്ല പല 
�ൊലങ്ളരിലൊയരി ഒറ്റപ്പെട്ട ചരില തുെർച്�ളുകം വരിട്ടുമൊറ
ലു�ളുകം ഉണ്ൊയരിട്ടുപ്ണ്കേരിലുകം ഭൂേരിപഷേസകേല്ത്രി
പ്ല സ്തീ ഇരപെൊഴുകം ര�ൊമതരി തപ്ന്നയൊണ്. 

2022പ്ല ഏറ്റവുകം പുതരിയ സരിനരിമയൊയ സൂപെർ 
ശേണ്യയരിൽ വപ്േ അപ്തത്രിനരിൽക്ുന്നുണ്്. ഗ്രൊമീ
ണയുകം അതുപ്�ൊണ്് നരിഷ്കളകേയുകം ചുേരി്ൊർധൊേരിയുകം 
ഒപ്ട്ടൊപ്ക് �ുലസ്തീയുമൊയ ശേണ്യ, പ്ണയരിക്ൊനുകം 
വരിവൊഹകം �ഴരിക്ൊനുകം ഒത് പ്പൺ�ുട്ടരിയൊവുന്നതുകം 
എല്ലൊ �ൊേ്യത്രിലുകം സവൈന്മൊയരി നരിലപൊെുള്ള, ഉറച് 
രബൊധ്യങ്ളുള്ള, ഒേു പ്ണയത്�ർച്പ്യ സമർഥ
മൊയ അതരിജീവരിച് രസൊന പ്വറുകം 'പട്ടരി രഷൊ' ആ�ുന്ന
തുകം നമ്മൾ �ൊണുന്നു. അവൾ എന്രിനു പ്�ൊള്ളൊകം 
എന്ന് രപ്ഷേ�േുപ്െ �ണ്രിലൂപ്െതപ്ന്ന സരിനരിമ 
പലതവണ രചൊ്രിക്ുന്നുണ്്. അെരിസ്ൊനപേമൊയ 
ഈ സകേല്കം എവരിപ്െയൊണ് മൊറൊപ്ത നരിൽക്ുന്നത് 
എന്നതൊണ് രചൊ്്യകം. അതരിപ്റെ ഉത്േകം മലയൊളസരി
നരിമ �െന്നുരപൊ�ുന്ന എല്ലൊത്േകം വൊണരിജ്യവൽക്
േണങ്ളരിരലയ്കുകം ഉൽപെന്നകം എന്ന നരിലയരിൽ അത് 
സ്രിേമൊയരി സവൈീ�േരിക്ുന്ന സമവൊ�്യങ്ളരിരലയ്കുകം 
നീളുകം. പുേുഷൊധരിപത്യമരനൊഭൊവവുകം സകേീർണമൊയ 
�ുെുകംബവ്യവസ്�ളുകം സുവ്യക്മൊയ ലരികം�വരിരവച
നവുകം സ്തീശേീേങ്ളുപ്െ വസ്തുവൽക്േണവുകം ഒപ്ക് 
നരിലനരിന്നരിേുന്ന സകംഘർഷഭേരിതമൊയ ഒേു സൊമൂഹരി
�മരനൊഭൊവപ്ത് ഒട്ടുകം പേരിഹേരിക്ൊപ്ത, പ്ശ്നവൽ
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ക്േരിക്ൊപ്ത വരിനൊശ�േമൊയ അതരിപ്റെ തുെർസൊധ്യ
ത�പ്ള �ണ്രിപ്ല്ലന്ന മട്ടരിൽത്പ്ന്ന വ്യവസൊയത്രിന് 
പേമൊവധരി ലൊഭമുണ്ൊ�ുകംവരിധകം അതരിപ്ല ആൺരനൊ
ട്ടത്രിപ്നയുകം മൊറൊൻ മെരിയുള്ള സൊമ്പ്ര്ൊയരി�തപ്യ
യുകം ചരിട്ടയൊയരി പേരിപൊലരിച്ു രപൊേു�യൊണ് ഇത്േകം 
ആവരിഷ്കൊേങ്ൾ പ്ചയ്തരിട്ടുള്ളത് എന്ന് �ൊണൊകം. രലൊറ 
മുൾപ്വ പറയുകംരപൊപ്ല ഒേു active male പ്നയുകം 
passive female പ്നയുകം ഉണ്ൊക്രിപ്യെുക്ുന്നതരിൽ 
ഈ രനൊട്ടത്രിന് വലരിയ പകേുണ്്. അതരിപ്റെ ഇരങ്ത്
ലയ്കൽ ആണ് 'സൊന്വൈന'മൊയുകം '�ുെുകംബവരിളക്ൊ'യുകം 
രനേഹസൊന്ദ്രമൊയ 'ഹൃ്യ'മൊയുകം '�റുത് മുത്ൊ'യുകം 
അരന�കം മനുഷ്യസ്തീ�ൾക്് നരിേന്നു നരിൽരക്ണ്രി 
വേുന്നത്. എളുപെത്രിപ്ലൊന്നുകം പേരിഹേരിക്ൊരനൊ 
മൊറ്റകം വേുത്ൊരനൊ �ഴരിയൊത് ഒേു സമസ്യയൊയരി 
അതു മുന്നരിൽ നരിൽക്ുന്നു എന്നത് വസ്തുതയൊണ്. 

സരിനരിമയരിപ്ല അമ്മക്ഥൊപൊത്രങ്ളൊയ ശകേേപെരി
ള്ളയുപ്െ േണ്ു ഭൊേ്യമൊേുകം േണ്ുതേകം വരിരധയേൂപങ്
ളൊണ്. തൊനുമൊയുള്ള ബന്ധകം ഉരപഷേരിച്ു�ഴരിഞ് 
ശകേേപെരിള്ളപ്യ വീണ്ുകം േഷേരിതൊവൊയരി �ൊരണണ്രി
വേുന്ന �തരിര�െൊണ് ആ്്യപ്ത് സ്തീയുരെത്. തപ്റെ 
മ�രളൊെുള്ള വൊത്സല്യത്രിപ്റെ രപേരിൽ അയൊൾ ഇെയ്ക് 
വീെ് സന്ദർശരിക്ു�യുകം അവർക്് രവണ് സൊമ്പത്രി
�സഹൊയങ്ൾ പ്ചയ്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നു. മനരസ്ൊപ്െ 
അപ്ല്ലകേരിലുകം അത് സവൈീ�േരിരക്ണ്രി വേുന്നതരിപ്റെ 
നരിവൃത്രിര�െ് അവേുപ്െ മുഖത്ുനരിന്നുകം ശേീേഭൊഷ
യരിൽനരിന്നുകം വൊയരിപ്ച്െുക്ൊകം. 

േണ്ൊകം ഭൊേ്യയുകം േഘുവരിപ്റെയുകം ര�ൊമതരിയുപ്െയുകം 
അമ്മയുമൊയ ഈശവൈേരി എന്ന �ഥൊപൊത്രകം തറവൊെരി
ത്ത്രിപ്റെയുകം സമ്പത്രിപ്റെയുകം ഉയർന്ന സൊമൂഹരി
�പ്വരിയുപ്െയുകം പ്രിവരിരലജു�ൾ അനുഭവരിക്ുന്ന 
ആളൊണ്. എന്നരിേുന്നൊൽക്ൂെരി ശകേേപെരിള്ളയുപ്െ 
വൊക്രിപ്റെ വരക്ൊളപ്മത്ുന്ന സവൈൊതന്ത്ര്യകം മൊത്രരമ 
അവർക്ുകം ഉള്ളൂ. േൊപെ�ലരില്ലൊപ്ത വീട്ടുപണരി�ൾ 
പ്ചരയ്ണ്രിവേുന്ന സ്തീ�ളുപ്െ പ്തരിനരിധരിയൊണ് അവർ. 
പുതരിപ്യൊേു തപ്ന്ന ഉണ്ൊക്രിപ്യെുക്ലൊണ് അവർ 
ര�ൊമതരിയരിലൂപ്െ പ്ചയ്ുന്നത് എന്നുള്ളത് ദവേുധേ്യൊ
ത്മ�മൊയ സത്യകം. ഒെുവരിൽ സവൈത്് ഭൊ�കം വയ്കുരമ്പൊൾ 
തനരിക്ുള്ളതരിപ്ലൊേു പകേ് ആ്്യഭൊേ്യയരിപ്ല മ�ളൊയ 
ഓമനയ്ക് �ൂെരി നീക്രിപ്വക്ണപ്മന്ന് ശകേേപെരിള്ള 
പറയുരമ്പൊളൊണ് സരിനരിമയരിൽ ആ്്യമൊയരി ഒേുറച് 
നരിലപൊെുമൊയരി ഈശവൈേരി അമ്മ േകം�ത്ുവേുന്നത്. 
സവൈത്രിപ്റെ പകേ് അവർക്് പ്�ൊെുക്ൊതരിേരിക്ൊനൊയരി 
എണ്പ്യൊഴരിച്് ആത്മഹത്യ പ്ചയ്ൊൻ വപ്േ അവർ 
തയ്ൊറൊവുന്നു. സകംഘർഷഭേരിതമൊയ സൊഹചേ്യങ്ൾ
പ്ക്ൊെുവരിൽ ശകേേപെരിള്ള ആത്മഹത്യ പ്ചയ്തു �ഴരിയു
രമ്പൊരഴക്ുകം ഈ �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ നരിലനരിൽപെുകം 

രനർത്ുരനർത്് ഇല്ലൊതൊവുന്നത് �ൊണൊകം. ഒന്നരില
ധരി�കം ഭൊേ്യമൊർ ഉണ്ൊയരിേരിക്ു� എന്നത് ഒേു സൊമൂ
ഹരി�പ്ശ്നമല്ലൊതരിേുന്ന �ൊലപ്ത്യൊണ് ഈ സരിനരിമ 
പ്തരിനരിധീ�േരിക്ുന്നത്. നരിയമപേമൊയുകം അല്ലൊപ്ത
യുകം ഒന്നരിലധരി�കം വരിവൊഹകം �ഴരിക്ുന്ന പുേുഷന്ൊർ 
സൊധൊേണ �ൊഴ്ചയൊയരിേുന്ന ഒേു�ൊലത്്, ശകേേ
പെരിള്ള അവേരിൽ ഒേൊൾ മൊത്രമൊണ്. േണ്ു ഭൊേ്യമൊർ 
ഉണ്ൊയരിേരിക്ുരമ്പൊൾത്പ്ന്ന അവേുപ്െതൊയ േണ്ു 
�ുെുകംബങ്ളുകം േണ്് സൊമൂഹരി�നരിലവൊേത്രിലൊ
ണ് മുൻരപൊട്ടുരപൊ�ുന്നത് എന്നത് ശ്രധേയമൊയ 
�ൊേ്യമൊണ്. അതരിപ്ന നരിർണയരിക്ുന്നത് സ്തീ�ളുപ്െ 
സൊമ്പത്രി�ൊവസ്യുകം തറവൊെരിത്വുകം സൊമൂഹരി
�പ്വരിയുമൊണ് എന്നത് ചരിത്രത്രിൽ വ്യക്മൊണ്. 
അക്ൊലത്രിപ്റെ അളവുര�ൊലു�ൾപ്വച്് പേരിരശൊ
ധരിക്ുരമ്പൊൾ തൊേതരമ്യന ്േരിദ്രയുകം വരിേൂപയുമൊയ 
ആ്്യഭൊേ്യ നരിഷ്കേുണകം തഴയപ്പെെുന്നു. പരിന്നീെ് 
മൊധവൻ�ുട്ടരിയൊൽ സവൈീ�േരിക്പ്പെെുന്ന അവേുപ്െ 
മ�ളുപ്െ �ൊേ്യത്രിൽ ഓമനയുപ്െ പ്പ്ൊഫഷനുകം 
സൗന്ദേ്യവുകം തരിേപ്ഞ്െുപെുഘെ�ങ്ളൊണ് എന്ന് 
പറയൊപ്ത വയ്. ബഹുഭൊേ്യൊതവൈവുകം ബഹുഭർത്ൃതവൈ
വുകം നരിയമപേമൊയരി നരിരേൊധരിക്പ്പെട്ട് (ഹരിന്ദു മൊരേജ് 
ആക്ട് 1955) പതരിരനഴുവർഷങ്ൾക്് രശഷകം വന്ന 
സരിനരിമയൊണ് മൊയ. എന്നരിട്ടുരപൊലുകം വളപ്േ സൊധൊ
േണമൊയരി ഈ േകം�ങ്ൾ ചരിട്ടപ്പെെുത്രിയരിേരിക്ുന്നു. 
മലയൊളത്രിൽ പരിൽക്ൊലത്് വന്ന �ുെുകംബ സരിനരി
മ�ൾ പേരിരശൊധരിക്ുരമ്പൊൾ, ക്രമണ ബഹുഭൊേ്യതവൈകം 
ഒേു പ്തറ്റൊയരി �ണരിക്പ്പെെുന്നത് �ൊണൊകം. ബൊരലട്ടൻ 
(2003) രപൊലുള്ള സരിനരിമ�ളരിൽ ഇത് �ൃത്യമൊയരി 
ആവരിഷ്കേരിക്ുന്നുണ്്. ബഹുഭർതൃബന്ധങ്ൾ തൊ
േതരമ്യന വളപ്േ �ുറവൊണ് എന്നതു�ൂെരി �ണക്രി
പ്ലെുരക്ണ്തുണ്്. ഭൊേ്യയല്ലൊത് മപ്റ്റൊേു സ്തീരയൊെ് 
ബന്ധമുപ്ണ്കേരിൽതപ്ന്ന അപ്തൊേു േഹസ്യമൊയരി 
സൂഷേരിരക്ണ്തൊണ് എന്ന തേത്രിലുള്ള ആരലൊചന

രണ്ടാരംഭാര്യയുരം രഘുവിടറെയുരം ക്ഗാമതിയുടെയുരം 
അമ്യുമായ ഈശ്വരി എന്ന കഥാപാത്രം തറവാ
െിത്തത്തിടറെയുരം സമ്പത്തിടറെയുരം ഉയർന്ന സാമൂ
ഹികപദവിയുടെയുരം പ്രിവിക്ലജുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന 
ആളാണ്. എന്നിരുന്നാൽക്കൂെി ശങ്കരപ്ിള്ളയുടെ 
വാക്കിടറെ വക്ക്കാളടമത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യരം മാത്ക്മ 
അവർക്കുരം ഉള്ളൂ.
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യുകം പരിന്നീെ് വന്ന സരിനരിമ�ളരിൽ �ൊണൊവുന്നതൊണ്. 
ഉ്ൊ: മീശമൊധവൻ (2002). �ുെുകംബത്രിപ്റെ നൊഥനൊയ, 
പണകംപ്�ൊണ്ുകം �േുത്ുപ്�ൊണ്ുകം അധരി�ൊേരിയൊയ 
ഒേു പുേുഷനുണ്ൊ�ുന്ന േഹസ്യബന്ധങ്ൾ നീതീ
�േരിക്ൊനൊയരി നരിലവരിലുള്ള പകേൊളരിയുപ്െ മേണകം, 
രേൊ�കം, സവൈഭൊവ്ൂഷ്യങ്ൾ, സൗന്ദേ്യമരില്ലൊയ്മ തുെങ്രിയ 
നരിേവധരി �ൊേണങ്പ്ള മലയൊളസരിനരിമ േൂപപ്പെെു
ത്രിപ്യെുത്ു എന്നതുകം ഓർരക്ണ്തൊണ്. മൊയയരിൽ 
തപ്ന്ന ഏറ്റവുകം സകംഘർഷഭേരിതമൊയ േകം�ങ്ളരിൽ 
ഒന്ന് ശകേേപെരിള്ളയുപ്െ േണ്ു ഭൊേ്യമൊേുകം �െയരിൽവച്് 
�ണ്ുമുട്ടുന്ന േകം�മൊണ്. ഒേുതേത്രിൽ ശകേേപെരിള്ള
രയൊെുള്ള അയൊളുപ്െ സഹജീവരി�ളുപ്െ പേരിപൂർ
ണ്മൊയ ആശ്രിതതവൈപ്ത് ഊട്ടരിയുറപെരിക്ൊനുള്ള ഒേു 
മൊർഗ്കം �ൂെരിയൊ�ൊകം ഈ �ഥൊപൊത്രങ്ളുപ്െ സൃഷ്രി. 
മൊത്രമല്ല, �ഥൊതന്ുവരിൽ പ്�െമൊയ �തരിമൊറ്റകം ഉണ്ൊ
ക്ുന്ന സകം�തരി അരദേഹത്രിപ്റെ ബഹുഭൊേ്യൊതവൈവുകം 
ഇേട്ടക്ുെുകംബങ്ളുമൊയരി ബന്ധപ്പെട്ടതുതപ്ന്നയൊണ് 

വൊസുക്ുട്ടരിയുപ്െ സരഹൊ്േരിയുകം േഘുവരിപ്റെ 
�ൊമു�രിയുമൊയ �മലകം എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിന് 
ര�ൊമതരിക്് ലഭരിക്ുന്നത്രരപൊലുകം സവൈൊധരി�ൊേരമൊ 
സവൈൊഭരിപ്ൊയൊധരി�ൊേരമൊ ഉണ്ൊവുന്നരില്ല. തപ്റെ സരഹൊ
്േനുകം അരദേഹത്രിപ്റെ ഭൊേ്യൊപരിതൊവൊയ തപ്റെ 
�ൊമു�പ്റെ അച്ഛനുകം തമ്മരിൽ പണത്രിപ്റെ �ൊേ്യകം 
പറഞ്് പ്തറ്റരിലൊവുന്നരതൊപ്െ പ്ണയവുകം ജീവരിതവുകം 
എല്ലൊകം രവപ്ണ്ന്ന് വരയ്കണ്രിവേരി�യൊണ് അവർക്്. 
ഒേു വരിവൊഹകം മുെങ്ുന്നപ്തന്് �ൊേണകം പ്�ൊണ്ൊ
യൊലുകം പ്പണ്രിനൊണ് ര�െ് എന്ന നരിയമപ്ത് േജരിസ്റർ
പ്ചയ്ൊൻ സരിനരിമ മറക്ുന്നരില്ല. സരിനരിമയുപ്െ തുെക്കം 
മുതൽ സവൈതന്ത്രമൊയ ഒേു വ്യക്രിരബൊധത്രിപ്റെ 
സ്ുേണങ്ൾ പ്�െരിപെരിക്ുന്ന ഓമനയൊ�പ്ട്ട സരിനരിമ
യുപ്െ േണ്ൊകംപ�ുതരി പുരേൊ�മരിക്ുന്നരതൊപ്െ ആ്്യ
പ�ുതരിയരിൽ വരിേഹ�ൊമു�നൊയരി മൊറരിയ മൊധവൻ
�ുട്ടരിയുപ്െ സകംേഷേണത്രിരലക്് എത്രിപ്പെെു�യുകം 
'സുേഷേരിത'യൊവു�യുകം പ്ചയ്ുന്നതൊയരിക്ൊണൊകം. 
അതൊണ് സരിനരിമയ്ക് രവണ്തുകം. എല്ലൊ �ഥൊപൊത്രങ്
പ്ളയുകം നരിേത്രി നരിർത്രി രനൊക്രിയൊൽ �ുറപ്ച്കേരിലുകം 
സവൈൊതന്ത്ര്യരത്ൊപ്െ ഇെപ്പെൽ നെത്ുന്നത് േഘു
വരിപ്റെ സ്രിേകം ഉപരഭൊക്ൊവൊയ അകംബുജമൊപ്ണന്ന് 
�ൊണൊകം. ആ ഒറ്റക്ൊേണകം പ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന അവൾ ഒേു 
പ്�ട്ട പ്പണ്ൊയരി മൊറുന്നുമുണ്് . 

ചുേുക്ത്രിൽ ശകേേപെരിള്ളയുപ്െ നരിഴലരിൻ�ീഴരിലല്ലൊ
ത് മപ്റ്റൊേു ജീവരിതവുകം ഈ സരിനരിമയരിപ്ല സ്തീ�ൾക്് 
ഇല്ലതപ്ന്ന. അേനൂറ്റൊണ്രിനരിപെുറവുകം ഇരത സമവൊ�്യകം 
ആവർത്രിക്പ്പെെുന്നത് എന്് �ൊേണകം മുൻനരിർത്രി
യൊപ്ണകേരിലുകം അത് സമൂലമൊയരി പേരിരശൊധരിക്പ്പെ
രെണ്തൊണ്. ഇവരിപ്െയൊണ് സരിനരിമ �െന്നുരപൊ�ുന്ന 

വൊണരിജ്യ - �ല ്വൈന്ദവൈത്രിപ്റെ സകംഘർഷങ്ളുകം ഒേു 
സമൂഹപ്മന്ന നരിലയരിൽ നമുക്് പേരിഹേരിപ്ച്െുക്ൊൻ 
സൊധരിച്രിട്ടരില്ലൊത് അപ�െ�േമൊയ സൊമ്പ്ര്ൊയരി� 
ഭൊവന�ളുകം ചർച്ൊവരിഷയമൊ�ുന്നത്. 

1972പ്ല ഏറ്റവുകം മരി�ച് നെനുള്ള സകംസ്ൊന 
അവൊർഡ് രനെരിയ �ഥൊപൊത്രമൊണ് മൊയയരിപ്ല 
ഡീസറെ്  ശകേേപെരിള്ള. ഒേു നെൻ എന്നനരിലയരിൽ 
തരിക്ുറരിശ്രി സവൈീ�േരിച് അഭരിനയസരകേതങ്പ്ള പ്ശകം
സരിക്ൊപ്ത വയ്. ആസന്നവൃധേനുകം �ണരിശക്ൊേനുകം 
സവൈൊർത്നുമൊയ ശകേേപെരിള്ളപ്യ അവതേരിപെരിക്ുന്ന
തരിൽ അരദേഹകം നരിസ്കംശയകം വരിജയരിച്രിട്ടുണ്്. രപ്കംന
സീർ, ശൊേ്, അെൂർ ഭൊസരി, തരിക്ുറരിശ്രി സു�ുമൊേൻ 
നൊയർ, മുതു�ുളകം േൊഘവൻ പരിള്ള, ശകേേൊെരി, െരി.ആർ. 
ഓമന, രപൊൾ പ്വരങ്ൊല, അെൂർ ഭവൊനരി, ജരി.പ്�. 
പരിള്ള, പ്�.പരി. ഉമ്മർ, പറവൂർ ഭേതൻ, സൊധന, 
സുജൊത, പ്തൊെുപുഴ േൊധൊ�ൃഷ്ണൻ, വരിജയശ്ീ 
തുെങ്രി വലരിപ്യൊേു തൊേനരിേ തപ്ന്ന ചരിത്രത്രിൽ 
ഉണ്ൊയരിേുന്നു. പ്ചറുതുകം വലുതുമൊയ �ഥൊപൊത്ര
ങ്പ്ളല്ലൊകം മരി�ച് അഭരിനയകം തപ്ന്ന �ൊഴ്ചപ്വച്രിേുന്നു. 
വരിമർശനൊത്മ�മൊയരി സമീപരിക്ൊവുന്ന ഒേു പൊഠമൊയരി 
ചലച്രിത്രകം പേരി�ണരിക്പ്പെട്ടരിട്ടരില്ല ഒേു�ൊലത്്, പേരിമരി
തമൊയ സൊരകേതരി�വരി്്യ�ൾ ഉപരയൊ�രിച്് നരിർമ്മരിച് 
ഒേു സരിനരിമ എന്ന നരിലയ്കുകം പ്�. സുരേന്ദ്രൻ േചരിച് 
രഭ്പ്പെപ്ട്ടൊേു തരിേക്ഥയുകം സകംഭൊഷണവുകം ഉള്ള 
ചലച്രിത്രപൊഠകം എന്ന നരിലയ്കുകം എല്ലൊകം മൊയ സവരിരശ
ഷശ്ധേ ലഭരിക്ുന്നുണ്്. പ്�െനപേമൊയ അതരിപ്റെ 
സവരിരശഷത�പ്ളല്ലൊകം മൊനരിച്ുപ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന പ്ത്യ
യശൊസ്തപേമൊയ ഒേു വരിരയൊജരിപെരിപ്ന, ഇന്നുകം തുെർ
ന്നുപ്�ൊണ്രിേരിക്ുന്ന അെരിസ്ൊനപേമൊയ പ്തറ്റരിപ്ന 
ചൂണ്രിക്ൊണരിക്ുന്നു എന്നുമൊത്രകം. 

സഹായകഗ്ന്ഥങ്ൾ:
• അേവരിന്ദൻ വല്ലച്രിറ, രഡൊ : മലയൊളസരിനരിമ നൊൾവ

ഴരി�ൾ 1928-2018, ര�േള ചലച്രിത്ര അക്ൊ്മരി, 2019
• ചന്ദ്രരശഖേൻ എകം.പ്�. : മലയൊളസരിനരിമ ആ്്യ�ൊല 

പെവു�ൾ, റൊസ്്പ്ബറരി ബു്്, 2014
• ര�ൊപൊല�ൃഷ്ണൻ അെൂർ: സരിനരിമ സൊഹരിത്യകം 

ജീവരിതകം, �ററെ്  ബു്്, 2005

ഇറെർന്നറ്റ്  ലിങ്കുകൾ:
• https://ml. wikipedia. org/wiki/
• https://youtu. be/JwVTNWyZ2Sk
• https://www. malayalasangeetham. info/m. 

php?5028
• https://www. malayalachalachithram. com/

movie. php?i=446
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ചചമ്പരത്തി; ദൃശ്യവിവഷേകളുരം 
ധ്വനിപാഠങ്ളുരം 
• അഖിൽ ചക.

�ലൊസൊഹരിത്യൊ്രി വ്യവഹൊേങ്ളരിൽ എഴുത്് സ്ൊപരിച് അനുഭൂതരിരലൊ�
ത്രിനു രമപ്ല, ്ൃശ്യൊനുഭവങ്ളുപ്െ സൊധ്യത�ൾക്് വലരിയ സവൈീ�ൊേ്യത 

ഉണ്ൊ�ുന്നത് സരിനരിമയുപ്െ പരിറവരിരയൊപ്െയൊണ്. യൊഥൊർത്്യത്രിപ്റെ ര�വല 
പ്തരിഫലനകം എന്ന നരിലയ്കല്ല, മറരിച്് യൊഥൊർഥ്യപ്ത്യുകം സൃഷ്രിരയയുകം തമ്മരിൽ 
ബന്ധരിപെരിക്ുന്ന പ്തരിനരിധൊന മൊധ്യമകം എന്ന നരിലയരിൽ സരിനരിമയുപ്െ സൊധ്യത
�ൾ വരിപുലപ്പെട്ടു. അതരിപ്റെ നരിർവൊഹ�തവൈ രശഷരിയുകം, പ്ത്യയശൊസ്തപേമൊയ 
യൂണരിറ്റു�ളൊയരി നരിലനരില്കൊൻ പേ്യൊപ്മൊയ ആർജവവുകം, സകംരവ്നപേമൊയ 
സൊധ്യത�ളുകം, സൃഷ്രിപേമൊയ ദവവരിധ്യങ്ളുകം പലപ്�ൊേങ്ളരിൽ പ്രയൊ�വ
ത്�േരിക്പ്പെെു�യുകം പ്ചയ്തു. ഇത്േത്രിൽ, വ്യത്യസ്തങ്ളൊയ അനുഭൂതരിമണ്ഡല
ങ്പ്ള ഉള്ളെക്ുന്ന ചേരിത്രപ്ക്രിയയൊയരി മൊറൊനുള്ള ആർജ്ജവകം മലയൊളസരിനരിമ
യുകം പ്�െമൊക്രി. 

മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ചേരിത്രൊേകംഭപ്ത് സകംബന്ധരിച്രിെരത്ൊളകം, അതരിപ്ന ഇതേ 
ചലച്രിത്രരമഖല�ളരിൽനരിന്നുകം വ്യത്യസ്തമൊക്രിയത് പ്രമയസവൈീ�േണത്രിൽ ദ�
പ്ക്ൊണ് പുതുമ�ളൊണ്. മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ പരിൻ�ൊലചേരിത്രകം നരിർണയരിക്
പ്പെട്ടതരിൽരപൊലുകം ആ്്യ�ൊല സരിനരിമ�ളരിൽ പ്രയൊ�രിക്പ്പെട്ട പ്രമയര�ന്ദ്രരിത
മൊയ ചലച്രിത്രവീഷേണങ്ളുപ്െ സവൈൊധീനകം പ്�െമൊണ്. �ൊനകം, നൃത്കം, പ്ണയകം, 
ബന്ധങ്ളരിപ്ല ദവ�ൊേരി�ത, സകംഘട്ടനകം, ഭക്രി, �ൊർഹരി�ത തുെങ്രിയ രചേുവ
�ളൊൽ നരിർമ്മരിക്പ്പെെുന്ന രഫൊർമുലസരിനരിമ�ൾ മലയൊളസരിനരിമൊചേരിത്രത്രിപ്റെ 
തുെർച്യൊയരിേുന്നു. ആ തുെർച്യരിൽ തപ്ന്നയൊണ് പല �ൊേണങ്ളൊൽ 'പ്ചമ്പ
േത്രി'യുകം സ്ൊനപ്പെെുന്നത്. 

മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ചേരിത്രസന്ധരി�പ്ളരയൊ സവരിരശഷ സ്ലരി�പ്ളരയൊ 
അരനവൈഷരിച്് നമുക്് പ്ചമ്പേത്രിയരിരലക്് എത്രിരച്േു� സൊധ്യമല്ല. മറരിച്് മലയൊ
ളസരിനരിമ പലരപെൊഴൊയരി പ്തരിനരിധീ�േരിച് അധരി�ൊേത്രിപ്റെ പ്തീ�വ്യവസ്യരി
രലൊ, അതരിപ്റെ വരിമർശസ്ലരി�ളരിരലൊ നൊകം പ്ചമ്പേത്രിപ്യയുകം �ണ്ുമുട്ടുകം. 

ഒേു സരിനരിമയ്കൊയരി ഏറ്റവുമധരി�കം പേസ്യകം പ്ചയ്ത് പുറത്ുവന്ന ആ്്യ സരിനരിമ 
എന്ന രലബലരിലൊണ് പ്ചമ്പേത്രി ഏറ്റവുമധരി�കം ശ്ധേരിക്പ്പെട്ടത്. മലയൊറ്റൂർ 
േൊമ�ൃഷ്ണപ്റെ 'രലൊഡ്ജ് ' എന്ന പ്ചറു�ഥപ്യ അെരിസ്ൊനമൊക്രി പരി.എൻ. 
രമരനൊൻ സകംവരിധൊനകംപ്ചയ്ത് 1972ൽ 'പ്ചമ്പേത്രി' പുറത്രിറങ്രി. അക്ൊലത്് 
മലയൊള സൊഹരിത്യേകം�ത്് വളർന്നുവന്ന 'മലയൊളനൊെ് ' വൊേരി�യുപ്െ സ്ൊപ�
നുകം ചീഫ് എഡരിറ്ററുമൊയരിേുന്ന എസ്.പ്�. നൊയേൊയരിേുന്നു ചരിത്രത്രിപ്റെ നരിർമൊ

മലയാളസിനിമയുടെ 
ചരിത്സന്ധികടളക്യാ 
സവിക്ശഷ സ്ലികടള
ക്യാ അക്ന്വഷിച്ച് നമുക്ക് 
ടചമ്പരത്തിയിക്ലക്ക് 
എത്തിക്ച്ചരുക സാ
ധ്യമല്ല. മറിച്ച് മലയാള
സിനിമ പലക്പ്ാഴായി 
പ്രതിനിധീകരിച്ച അധി
കാരത്തിടറെ പ്രതീകവ്യ
വസ്യിക്ലാ, അതിടറെ 
വിമർശസ്ലികളിക്ലാ 
നാരം ടചമ്പരത്തിടയയുരം 
കണ്ടുമുട്ടുരം.
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തൊവ്. തരിരയറ്ററരിൽ ചരിത്രകം മരി�ച് നരിലയരിൽ �ളഷേൻ 
രനെരി വൊണരിജ്യപേമൊയരി വരിജയരിച്ു. സ്റുഡരിരയൊയുപ്െ 
�ൃത്രരിമത്വൈമരില്ലൊപ്ത, പൂർണ്മൊയരി വൊതരിൽപെുറത്്  
ചരിത്രീ�േരിച് ആ്്യപ്ത് മലയൊളചരിത്രപ്മന്ന ഖ്യൊതരി 
രനെരിയ 'ഓളവുകം തീേവുകം' മലയൊളസരിനരിമയ്ക് സമ്മൊ
നരിച് പരി.എൻ. രമരനൊപ്റെ ചലച്രിത്ര ജീവരിതത്രിപ്ല 
സുപ്ധൊന ഘട്ടങ്ളരിപ്ലൊന്നൊയരിേുന്നു പ്ചമ്പേത്രി. 
മലയൊളരിയുപ്െ സവരിരശഷമൊയ ്ൃശ്യഭൊവു�തവൈപ്ത് 
പേുവപ്പെെുത്രിയ നവസരിനരിമയുപ്െ വക്ൊക്ളരിൽ 
പ്ധൊനരിയൊയരിേുന്നു പരി.എൻ. രമരനൊൻ. അരദേഹത്രി
രറെതൊയ ആവരിഷ്കൊേസവരിരശഷത�ളുകം, ്ൃശ്യഭൊഷയരി
പ്ല സൂക്ഷത�ളുകം പ്ചമ്പേത്രി ഉള്ളെക്ുന്നുമുണ്്. 

പ്ചമ്പേത്രിപ്യ സകംബന്ധരിച്രിെരത്ൊളകം േണ്ുതേ
ത്രിലുള്ള രനൊട്ടങ്ൾ സൊധ്യമൊണ്. ഒന്ന്, പ്തരിനരി
ധൊനപേമൊയ പേരിചേണമൊണ്, ഏപ്തകേരിലുപ്മൊേു 
സൊമൂഹ്യവീഷേണത്രിപ്റെരയൊ പ്രമയത്രിപ്റെരയൊ 
പേരി�ണന�ളരിരലക്് മൊത്രകം ചുേുക്ൊവുന്ന സകംസ്കൊേ 
വരിമർശനത്രിപ്റെ രനൊട്ടകം. മപ്റ്റൊന്ന് ്ൃശ്യപൊഠത്രിൽ 
നരിന്ന് പൊഠൊന്േബന്ധങ്ളരിരലക്് വരി�സരിപെരിക്ൊവു
ന്ന രനൊട്ടകം. എന്നരിേുന്നൊലുകം വർഗ്ൊധരിഷ്രിത പുരേൊ
�തരിപ്യയുകം ലരികം� സൊമൂഹരി�തപ്യയുകം വകംശീയ 
ഉൽപൊ്ന േീതരി�പ്ളയുകം പെച്ു വരിെുന്നമുതലൊളരിത് 

ഘെനയുപ്െ വരിമർശകം എന്ന സവരിരശഷനരില പ്ചമ്പ
േത്രിക്ുണ്്. മൊത്രമല്ല, സൊഹരിത്യവുകം സരിനരിമയുകം 
തമ്മരിലുള്ള പ്�ൊെുക്ൽവൊങ്ലു�ൾ വളപ്േ സവൈൊഭൊ
വരി�വുകം സജീവവുകം ആയരിേുന്ന ഘട്ടപ്ത്ക്ൂെരിയൊണ് 
പ്ചമ്പേത്രി പ്തരിനരിധീ�േരിക്ുന്നത്. 

രമൽസൂചരിപെരിച് പ്രമയപേമൊയ പേരി�ണന�ളു
പ്െ ഒേു രനൊട്ടകം, സരിനരിമയുപ്െ നന്/ തരിന് ്വൈന്ദവൈപ്ത് 
സകംബന്ധരിച്ുള്ളതൊണ്. പ്ചമ്പേത്രിയരിപ്ല തരിന് 
വരിഭൊവനകം പ്ചയ്പ്പെട്ടരിേരിക്ുന്നത് ദലകം�രി�ത, വർഗ്കം, 
അധരി�ൊേകം എന്നരിവയുപ്െ അെരിസ്ൊനത്രിലൊണ്. 
എല്ലൊയരിരപെൊഴുകം നന്/തരിന് ്വൈന്ദവൈങ്ളരിൽ ഉള്ളെങ്രിയരി
േരിക്ുന്ന ആ്രിപ്േൂപ ഭൊവന�ൾ സരിനരിമയരിലുപ്ണ്
കേരിലുകം, ഒേു വീേനൊയ�പ്ന സൃഷ്രിക്ുന്ന, ക്ീരഷ 
ആവരിഷ്കൊേരത്ൊെ് സരിനരിമയ്ക് രലശവുകം തൊല്േ്യമരില്ല. 
്ുർബലനുകം ്േരിദ്രനുകം വരിഭ്മൊത്മ�മൊയ മനസ്ുള്ള
വനുമൊയ നൊയ�ൻ (്രിരനശ് - േൊഘവൻ), ബൊല്യ 
�ൗമൊേങ്ളുപ്െ നരിഷ്കളകേതയുകം ഊർജവുപ്മൊപ്ക്
യുള്ള സുന്ദേരിയൊയ നൊയരി�, (ശൊന് - രശൊഭന) 
നരിഷ്കളകേയൊയ നൊയരി�പ്യ ബലൊല്കൊേകം പ്ചയ്ത് �ർഭരി
ണരിയൊക്ു�യുകം തുെർന്ന് അവപ്ള പ്�ൊന്നു�ളയു�
യുകം പ്ചയ്ുന്ന പ്തരിനൊയ�ൻ (േൊജപെൻ - സുധീർ ), 
നൊയ�പ്റെ അഭ്യു്യ�ൊകംഷേരിയുകം ര�ൊരളജ് അധ്യൊപ
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�നുകം നൊയരി�യുപ്െ പ്�ൊലക്ുറ്റകം ആരേൊപരിക്പ്പെെു
ന്നവനുമൊയ ബൊലചന്ദ്രൻ (മധു), മ്്യപനൊയ നൊയരി�
യുപ്െ പരിതൊവ്, രലൊഡ്ജരിപ്റെ മൊരനജർ എന്നരിങ്പ്ന 
രപൊ�ുന്നു സരിനരിമയരിപ്ല �ഥൊപൊത്രനരിേ. 

സമ്പത്ുകം അധരി�ൊേവുമൊണ് ഇവരിപ്െ പ്തരിനൊയ�
പ്റെ ഉറവരിെകം. അതരിപ്റെ ബലത്രിൽ, അയൊൾ നീതരിപ്യ 
അട്ടരിമറരിച്ുപ്�ൊണ്് ബൊലചന്ദ്രപ്ന �ുറ്റവൊളരിയൊക്ൊനു
ള്ള ശ്മകം നെത്ുന്നു. നരിയമത്രിപ്റെയുകം നീതരിയുപ്െ
യുകം അതരിർവേമ്പു�പ്ള ലകംഘരിച്ുപ്�ൊണ്ൊണയൊൾ 
പ്തരിനൊയ�തവൈകം വേരിക്ുന്നത്. പരഷേ അയൊൾ ഒേു 
സ്റീേരിരയൊദെപെ് വരില്ലനല്ല. നൊയ�നുമൊയരി സകംഘട്ടന
ങ്ളരിൽ ഏർപ്പെെുന്നുപ്ണ്കേരിൽരപൊലുകം അയൊൾ പല
രപെൊഴുകം നൊയ�പ്റെ അഭ്യു്യ�ൊകംഷേരി �ൂെരിയൊണ്. 
പരി.എൻ. രമരനൊപ്റെ, ഓളവുകം തീേവുകം, മഴക്ൊറ്, 
പണരിമുെക്് തുെങ്രിയ മറ്റു സരിനരിമ�ളരിലുകം സ്റീേരി
രയൊദെപെ് നൊയ�രേൊ വരില്ലന്ൊരേൊ ഇല്ല എന്നതുകം 
ശ്രധേയമൊണ്. എന്നൊൽ, തരിന്പ്യ്കതരിപ്േ നന്യുപ്െ 
വരിജയപ്മന്ന നെപെുമൊതൃ� സരിനരിമ പരിന്ുെേുന്നു. നൊ
യരി�രയൊെുള്ള പ്ണയകം പ്വളരിപ്പെെുത്ൊനുള്ള ആർ
ജവകംരപൊലുകം പ്�െരിപെരിക്ൊത് നൊയ�ൻ, അവളുപ്െ 
ഘൊത�പ്ന വധരിക്ുന്നു. മരനൊനരിലയരിലുണ്ൊയ 
വരിഭ്ൊന്രിയൊണ് അവപ്ന അതരിരലക്് നയരിക്ുന്നത്. 

പ്ചമ്പേത്രിയുപ്െ സവരിരശഷമൊയ മപ്റ്റൊേു പ്രത്യ
�ത, അത് പേമ്പേൊ�ത നൊയ� ര�ന്ദ്രരിത സവൈഭൊവ
പ്ത് പ്വെരിയുന്നു എന്നതൊണ്. 

അന്ന് മലയൊളസരിനരിമയരിപ്ല മുഖ്യധൊേൊതൊേങ്ളരിൽ 
പ്ധൊനരിയൊയ മധുവരിപ്റെ സൊന്നരിധ്യകം സരിനരിമയരിൽ 
ഉപ്ണ്കേരിൽരപൊലുകം, അരദേഹത്രിപ്റെ തൊേപ്ഭൊവകം 
ഇതരിവൃത്പ്ത് നരിയന്ത്രരിക്ുന്ന, �ീഴെക്ുന്ന നരിലയ്ക് 
പ്വർത്രിക്ുന്നരില്ല. മധുവരിപ്റെ �ഥൊപൊത്രകം ഇതരിവൃ
ത്ത്രിപ്റെ മൂലയ്ക് നരില്കുന്നു. 

ദലകം�രി�ശേീേപ്മന്ന നരിലയ്കുകം �ൊമു�രി / ഭൊേ്യ / 
അമ്മ തുെങ്രിയ നരിലയ്കുകം ആണധരി�ൊേ പ്ത്യയശൊസ്ത
ത്രിന�ത്് േൂപപ്പെെുന്നവേൊണ് പ്ചമ്പേത്രിയരിപ്ല 
സ്തീ�ഥൊപൊത്രങ്പ്ളല്ലൊകം. സരിനരിമയുപ്െ ശീർഷ�കം 
തപ്ന്ന നൊയരി�പ്യ സൂചരിപെരിക്ുകം വരിധത്രിൽ ക്മീ�
േരിക്പ്പെട്ടുപ്വകേരിലുകം, പലരപെൊഴുകം ഒേു നരിയന്ത്രണ 
രശഷരിയൊയരി നൊയരി�യുപ്െ ആർജ്ജവകം അവതേരിപെരിക്
പ്പെെുന്നുപ്വകേരിലുകം, ആത്യന്രി�മൊയരി അവൾക്് 'ഒേു 
പ്പൊട്ടരിപ്പെണ്് ' രലബലൊണുള്ളത്. സരിനരിമ തുെങ്ുന്ന
ത് തപ്ന്ന “തുെങ്രിരയൊ പ്പണ്രിപ്റെ ഇളക്കം” എന്ന 
സകംഭൊഷണത്രിലൂപ്െയൊണ്. 'പ്പൊറുക്ൊൻ വേുരന്നൊ' 
എന്ന് നൊയരി�രയൊെ് സകംസൊേരിക്ുന്ന �ഥൊപൊത്രങ്ൾ 
സരിനരിമയരിൽ വളപ്േ സവൈൊഭൊവരി�മൊയരി അവതേരിപെരിക്
പ്പെെുന്നു. ശേീേപ്ത് ഉപൊധരിയൊക്ൊനുള്ള വരിപ്ലവമൊ
യരിേുന്നു പലരപെൊഴുകം അക്ൊലപ്ത് നൊയരി�മൊേുപ്െ 

തരിേജീവരിതകം. ശൊന്യുപ്െ മുഖത്രിപ്റെയുകം ശേീേത്രി 
രറെയുകം ഭൊവരഭ്ങ്ൾ അതരിസൂക്ഷകം പ�ർത്ുന്ന
തരിന് പ്ചമ്പേത്രിയുപ്െ സകംവരിധൊനക്മങ്ൾക്ുകം 
സവരിരശഷമൊയ തൊല്േ്യങ്ളുണ്്. സരിനരിമയരിൽ പ്ത്യ
ഷേപ്പെെുന്ന ക്രിയൊപേമൊയ ഏ��ങ്ളരിൽ പ്ധൊനകം 
ബലൊൽക്ൊേത്രിരറെതൊണ്. അതരിപ്റെ രനൊട്ടകം ര�വല
മൊയ പുേുഷൊധരി�ൊേത്രിരറെതുകം. ബലൊത്�ൊേത്രിനരി
േയൊ�ുന്ന നൊയരി�, ഒെുവരിൽ പ്തരിനൊയ�ന് വശകംവ്
യൊ�ുന്ന വരിധത്രിലുള്ള ചരിത്രീ�േണവുകം പശ്ൊത്ല 
സകം�ീതവുകം രപ്ഷേ�പ്റെ (രപ്ഷേ�യുരെതല്ല) 
േത്യൊ്രി വരി�ൊേങ്ൾക്ു രവണ് വരിപണനതന്ത്രങ്ളൊ
യരി രവണകം മനസ്രിലൊക്പ്പെരെണ്ത്. 

പ്ണയപ്ത് സകംബന്ധരിച് പല വരിധത്രിലുള്ള �ൊ
ഴ്ചപെൊെു�ൾ സരിനരിമ അവതേരിപെരിക്ുന്നുണ്്. അവപ്യ 
നരിയന്ത്രരിക്ുന്നത് വർഗ് ര�ന്ദ്രരിത വരിചൊേങ്ളൊണു
തൊനുകം. ബൊലചന്ദ്രനുകം സൊവരിത്രരിയുകം തമ്മരിലുള്ള 
പ്ണയമൊപ്ണൊന്ന്. സൊമ്പത്രി�മൊയരി ഉയർന്ന രശ്
ണരിയരിൽപ്പെട്ട അവേുപ്െ പ്ണയകം വരില�ൂെരിയ സമ്മൊ
നങ്ളരിലുകം പൊർക്രിപ്ല സല്ലൊപങ്ളരിലൂപ്െയുമൊണ് 
പ്വളരിപ്പെെുന്നത്. രവലക്ൊേരിയൊയ അമ്മുവരിപ്റെയുകം 
വൊസുവരിപ്റെയുകം രനേഹത്രിലുകം രചർന്ന് ജീവരിക്ൊ
നുള്ള തീേുമൊനത്രിലുകം യൊപ്തൊേുവരിധ നരിയന്ത്രണ 
ശക്രി�ളുകം പ്വർത്രിക്ുന്നരില്ല എന്നതുകം വർഗ്ൊധരി
ഷ്രിത സൊമ്പത്രി� വരിചൊേങ്ളുപ്െ ഭൊ�മൊയരി മനസ്രി
ലൊരക്ണ്തൊണ്. മപ്റ്റൊന്ന്, ്രിരനശരിന് ശൊന്രയൊെുള്ള 
പ്ണയമൊണ്. അത് �വരിതയൊയുകം വരിഭ്ൊന്രിയൊയുപ്മൊ
പ്ക്യൊണ് പ്�െമൊ�ുന്നപ്തന്ന് മൊത്രകം. 

്ൃശ്യപൊഠത്രിനപെുറത്് ചേരിത്രത്രിരലക്് പേൊവർ
ത്നകം പ്ചയ്ുന്ന പൊഠൊന്േബന്ധങ്ളരിലൂപ്െ പ്ചമ്പേ
ത്രിപ്യ സവരിരശഷമൊയരി മനസ്രിലൊക്ൊൻ സൊധരിക്ുകം. 
അക്ൊലപ്ത് ഇതേ ചലച്രിത്രപൊഠങ്ളുമൊയരി തൊേത

കലരംഗിക ശരീരടമന്ന നിലയ്കരം കാമുകി / ഭാര്യ / 
അമ് തുെങ്ങിയ നിലയ്കരം ആണധികാര പ്രത്യയശാ
സ്സ്തത്തിനകത്ത് രൂപടപ്ടുന്നവരാണ് ടചമ്പരത്തി
യിടല സ്സ്തീ കഥാപാത്ങ്ങടളല്ലാരം. സിനിമയുടെ 
ശീർഷകരം തടന്ന നായികടയ സൂചിപ്ിക്കുരം വിധ
ത്തിൽ ക്രമീകരിക്കടപ്ട്ടുടവങ്കിലരം, പലക്പ്ാഴുരം ഒരു 
നിയന്ത്രണ ക്ശഷിയായി നായികയുടെ ആർജ്ജവരം 
അവതരിപ്ിക്കടപ്ടുന്നുടവങ്കിലരം, ആത്യന്തികമായി 
അവൾക്ക് 'ഒരു ടപാട്ിടപ്ണ്ണ് ' ക്ലബലാണുള്ളത്.
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മ്യൊത്മ�മൊയരി പേരിരശൊധരിക്ുരമ്പൊൾ, സവരിരശഷമൊയ 
വ്യത്യസ്തത�ൾ അവ�ൊശപ്പെെൊനരില്ലൊത് സരിനരിമയൊ
ണ് പ്ചമ്പേത്രിയുകം. മറ്റു സരിനരിമ�ളരിപ്ലന്നരപൊപ്ല 
മൊതൃ��ളുകം, ഇതരിവൃത്ഘെനയുകം പ്രമയസവൈീ�േ
ണവുകം സകംഭൊഷണേീതരിയുകം അഭരിനയസൊഹചേ്യങ്ളുകം 
ഒപ്ക് മുൻനരിർത്രി പേരിരശൊധരിച്ൊൽ, തീർച്യൊയുകം 
പ്ചമ്പേത്രി ഒേു ഒറ്റപ്പെട്ട സരിനരിമയല്ല. പരഷേ പൊഠൊന്േ 
വീഷേണത്രിൽ, അക്ൊലപ്ത് ഇതേ പൊഠങ്ളുമൊയു
ള്ള ബന്ധകം പേരിരശൊധരിക്ുരമ്പൊൾ പ്ചമ്പേത്രിക്് ചരില 
വ്യത്യസ്തത�ൾ ഉപ്ണ്ന്ന് �ൊണൊകം. പൊഠകം എന്ന നരിലയരി
ലല്ലൊപ്ത, പൊഠത്രിപ്റെ നരിർമ്മൊണപേവുകം പൊഠത്രിപ്റെ 
ആസവൈൊ്നപേവുമൊയ വശങ്ളരിലൂപ്െ പ്ചമ്പേത്രിയുപ്െ 
വ്യതരിേരിക്ത സ്ഷ്മൊണ്. 

സരിനരിമയരിലുെനീളകം ഉപരയൊ�രിച്രിേരിക്ുന്ന, 
ശീർഷ�കം പ്�ൊണ്ുരപൊലുകം സമർത്രിക്ൊൻ ശ്മരിച്രി
േരിക്ുന്ന പ്ചമ്പേത്രി എന്ന േൂപ�മൊണ് ഒേു വ്യതരിേരി
ക് ഘെ�കം. ഒേു തേത്രിൽ അത് നൊയരി�ൊ�ഥൊപൊ
ത്രത്രിപ്റെ ജീവരിതചക്പ്ത് പ്തരിനരിധീ�േരിക്ുന്നു. 
മപ്റ്റൊേു വരിധത്രിൽ, വരിഭ്മൊത്മ�മൊയ മനുഷ്യമനസു
�പ്ള പ്തരിനരിധീ�േരിക്ുന്നു. എന്ു തപ്ന്നയൊയൊലുകം 
ഈ േൂപ�പേമൊയ ധർമ്മകം സരിനരിമ ആ്്യവസൊനകം 
നരിർവ്വഹരിക്ുന്നുമുണ്്. 

മപ്റ്റൊന്ന്, രലൊഡ്ജ് എന്ന സൊകംസ്കൊേരി�ഭൂമരി�യുപ്െ 
ആവരിഷ്കേണമൊണ്. �ൊർഹരി�തയുകം ഗ്രൊമീണതയുമൊ
യുകം ഒപ്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് വരി�സരിച്രിേുന്ന പശ്ൊത്ല
മൊയരിേുന്നു പ്പൊതുവരിൽ നമ്മുപ്െ സരിനരിമ�ളുരെത്. 
പ്ചമ്പേത്രിയരിൽ, ഒേു രലൊഡ്ജരിപ്റെതൊയ സൊമ്പ്ര്ൊ
യരി�രശ്ണരിപ്യ ഉൾവഹരിക്ുന്ന ഘെനരയൊ, ന�േവു
മൊയുള്ള പൊേസ്േ്യരമൊ ഒന്നുകം തപ്ന്ന അവ�ൊശപ്പെ
െൊനരില്ലൊത് ഒേു രലൊഡ്ജ് ആണ് �ഥൊനരിർവഹണ 
ര�ന്ദ്രകം. എന്നരിേരിക്രിലുകം, അക്ൊലപ്ത് മലയൊളരിയുപ്െ 
തരിേക്ൊഴ്ച�ളുപ്െ പതരിവ് ഭൂമരി�യ്ക് ബ്ലൊയ ഒേു 
സ്ലനരിർമ്മരിതരി നെത്ൊൻ 'പ്ചമ്പേത്രി'ക്് സൊധരിച്ു. 
ആ വ്യത്യസ്തതയുകം അനുഭൂതരിയുമൊയരിേരിക്ണകം ഒേു 
സൗന്ദേ്യശൊസ്തഘെ�മൊയരി അന്നപ്ത് രപ്ഷേ�േരിരല

ക്് എത്രിയരിട്ടുണ്ൊവു�. ഇന്നുകം ആ സൗന്ദേ്യശൊസ്ത 
ഘെ�കം നരിലനരിൽക്ുന്നുണ്് എന്ന് രതൊന്നുന്നു. 
രലൊഡ്ജരിപ്റെ അനുഭവപേരിസേങ്ൾ തീർത്ുകം 
അപേരിചരിതമൊയ രപ്ഷേ�പ്േ സകംബന്ധരിച്രിെരത്ൊളകം 
പുതരിയ അനുഭവരമഖല�ൾക്് വലരിയ പ്ൊധൊന്യമു
ണ്്. ഇത്േത്രിൽ ഒേു പുതു ആവൊസവ്യവസ്യുപ്െ 
നരിർമ്മരിതരി ചലച്രിത്രഭൊവു�തവൈത്രിൽ പ്ചമ്പേത്രി 
നരിർവ്വഹരിക്ുന്നുണ്്. 

മലയൊള ചലച്രിത്ര�ൊനശൊഖ സവർണൊഭരിമുഖ്യമൊ
�ുന്നതരിപ്റെ സൊഷേ്യങ്ൾ, വയലൊറുകം ര്വേൊജനുകം 
പരിന്നണരിയരിൽ പ്വർത്രിച്, ചക്വർത്രിനീ നരിനക്ു 
ഞൊപ്നപ്റെ…', '�ുണുക്രിട്ട ര�ൊഴരി…' 'അമ്പൊെരി തന്നരി
പ്ലൊേുണ്രി... തുെങ്രിയ പ്ചമ്പേത്രിയരിപ്ല �ൊനങ്ൾ 
പ്�െമൊക്ുന്നുണ്്. സു�മപ്മന്ന് പ്ത്യഷേത്രിൽ 
രതൊന്നുപ്മകേരിലുകം, സവർണൊനുഷ്ൊനങ്രളൊെുള്ള 
തുലനവുകം, അധീശബരികംബങ്രളൊെുള്ള വരിരധയതയുകം 
വേരി�ളരിൽ പ്�െമൊണ്. അവ ഉൾപ്ക്ൊള്ളുന്നതുകം 
ഉ്്പൊ്രിപെരിക്ുന്നതുമൊയ സകംസ്കൊേകം വരേണ്യവുകം 
സവർണവുമൊയ ബരികംബങ്ളൊൽ സമൃധേമൊണ്. 

സരിനരിമപ്യ വ്യതരിേരിക്മൊക്ുന്ന ഏറ്റവുകം സവരിരശ
ഷമൊയ ഘെ�ങ്ളരിപ്ലൊന്ന് അതരിപ്റെ സുശക്മൊയ 
നരിർമ്മൊണവുകം അതുമൊയരി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ചേണവുമൊ
ണ്. ഏറ്റവുമധരി�കം പ്ചേണകം ഉണ്ൊയ ചരിത്രമൊപ്ണന്ന് 
സൂചരിപെരിച്ുവരല്ലൊ. അതരിനു പുറരമ ചരില സൂക്ഷത
�ൾ �ൂെരി ചരിത്രകം ആവരിഷ്കേരിക്ുന്നുണ്്. മലയൊളനൊെ് 
വൊേരി�യരിൽ �വരിത വന്നതരിൽ അത്യധരി�കം ആഹ്ൊ
്രിക്ുന്ന നൊയ�നരിലൂപ്െ, പരില്കൊല സരിനരിമ�ളരിൽ 
അനുവർത്രിക്പ്പെട്ട പ്ചേണ - റഫറൻസ് സരകേ
തങ്ളുപ്െ പ്ഥമ ബരികംബവുകം അവതേരിപെരിക്ുന്നു. 
സൊമ്പത്രി�മൊയരി മുതപ്ലെുപെ് നെത്രി ജീവരിക്ുന്ന 
അെൂർ ഭൊസരിയുപ്െ �ഥൊപൊത്രകം, ്ുേൂഹത നരിറഞ് 
രനൊട്ടവുമൊയരി നൊയരി�പ്യ സമീപരിക്ുന്ന �ഥൊപൊത്രകം 
എന്നരിങ്പ്ന സൊമൂഹരി�രശ്ണരിയരിപ്ല പല തട്ടരിപ്ല 
�ഥൊപൊത്രങ്ൾ പ്ചമ്പേത്രിപ്യ േൂപപ്പെെുത്രിയരിേരി
ക്ുന്നു. 

ചുേുക്ത്രിൽ, പ്ചമ്പത്രിയുപ്െ ആഖ്യൊനപ്ത് 
ആ�ൃതരിപ്പെെുത്ുന്നത് സൊമ്പത്രി�വുകം സൊമൂഹരി�
വുമൊയ അസഹരിഷ്ണുത�ളുപ്െ പ്�െനൊത്മ�തയൊണ്. 
മപ്റ്റൊേു വരിധത്രിൽ മുതലൊളരിത് സൊമ്പത്രി� വ്യവ
സ്�ൾ നരിലനരിർത്ുന്ന ചരിഹ്നവ്യവസ്�രളൊെുള്ള 
പ്തരി�േണമൊണ് പ്ചമ്പേത്രിപ്യ പേുവപ്പെെുത്ുന്ന
ത്. പരഷേ, അത് ചേരിത്രഘട്ടത്രിരറെതൊയ, രബൊധ്യങ്
ളുരെതൊയ ദവേുധേ്യങ്പ്ളയുകം പല പ്�ൊേങ്ളരിൽ 
സകംവഹരിക്ുന്നു. ജനപ്രിയ സമവൊ�്യങ്ളരിൽപ്പെട്ട് 
അത് പല വരിേുധേ മുഖങ്രളൊെുകം സമവൊയപ്പെെുന്നു.

സിനിമയിലെനീളരം ഉപക്യാഗിച്ചിരിക്കുന്ന, ശീർഷകരം 
ടകാണ്ടുക്പാലരം സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന 
ടചമ്പരത്തി എന്ന രൂപകമാണ് ഒരു വ്യതിരിക്ത 
ഘെകരം. ഒരു തരത്തിൽ അത് നായികാകഥാപാത്
ത്തിടറെ ജീവിതചക്രടത്ത പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

|   K O T T A K A   |  M A Y  - J U N E  2 0 2 222



അച്ഛനുരം ബാപ്യുരം -  
നക്വാത്ാനത്തിചറെ പാട്ുകൾ
• അനു� വി.എസണ്.

േൊമു �ൊേ്യൊട്ടരിപ്റെ സകംവരിധൊനത്രിൽ പുറത്രിറങ്രിയ നീലക്ുയരിൽ എന്ന 
ചലച്രിത്രകം മലയൊളസരിനരിമയ്ക് ഒേു വ്യത്യസ്ത ഭൊവമൊണ് തന്നത്. അന്ന് 

വപ്േ നൊയ�സകേൽപെങ്ളരിലുകം, സൊകേൽപെരി��ഥൊപൊത്രങ്ളരിലുകം മരിത്ു�ളരിലുകം 
മൊത്രകം ഒതുങ്രി നരിന്ന ചലച്രിത്രപ്ത് മൊറ്റരിമറരിച്് പുത്ൻ യു�ത്രിപ്റെ തുെക്കം 
എന്ന രപൊപ്ലയൊണ് നീലക്ുയരിൽ പ്ചേരിച്ത്. നൊയ�നുകം മരിത്രിനുകം അപെുറകം 
മനുഷ്യനുകം മനുഷ്യവരി�ൊേങ്ൾക്ുകം മൂല്യമുണ്് എന്ന് ഇത്േകം സരിനരിമ�ൾ 
പ്തളരിയരിച്ു. മൊത്രമല്ല നരവൊത്ൊനത്രിപ്റെ സ്ുേണങ്ൾ ഭൊഷയരിലുകം സൊഹരി
ത്യത്രിലുകം എന്ന രപൊപ്ല സരിനരിമയരിലുകം പ്തളരിഞ്ു നരിന്നു. എകം.െരിയുരെയുകം 
മുട്ടത്ു വർക്രിയുരെയുകം എല്ലൊകം �ഥ�ൾക്് സരിനരിമ�ൾ ചൊയമണരിയു�യുകം 
പ്ചയ്തു. മൊത്രമല്ല സരിനരിമ�ളരിൽ പൊട്ടു�ൾ വലരിയ സവൈൊധീനകം പ്ചലുത്രി തുെങ്രി. 
വയലൊറരിപ്റെയുകം ഒ.എൻ.വരിയുരെയുകം വരിപ്ലവ�ൊനങ്ൾ നരവൊത്ൊന�ൊനങ്ളൊ
യരി അേങ്രിൽ അണരിപ്ഞ്ൊേുങ്രി. ആ �ൊനങ്ൾ ഇന്നുകം മലയൊളക്േയൊപ്� 
ഏറ്റു പൊെുന്നുമുണ്്. 1972ൽ രലൊ�ശ്ധേ പരിെരിക്ുകംവരിധമൊണ് മലയൊളസരിനരിമ 
വളർന്നത്. രലൊ� സരിനരിമ വരി�ൊസരത്ൊപ്െൊപെകം മലയൊളസരിനരിമയുകം വലരിയ 
േീതരിയരിൽ �ുതരിച്ുയർന്നു. രലൊ�സരിനരിമയരിരലക്് ഉയർന്ന മലയൊളസരിനരിമ സവൈ
യകംവേകം എന്ന അെൂർ ര�ൊപൊല�ൃഷ്ണപ്റെ സരിനരിമപ്യ ഒേു നൊഴരി�ക്ല്ലൊയരി �ണ്ു. 
എന്നൊൽ അപ്ത വർഷകം തപ്ന്ന ഇറങ്രിയ രസതുമൊധവൻ സകംവരിധൊനകംപ്ചയ്ത 
“അച്ഛനുകം ബൊപെയുകം” എന്ന സരിനരിമയുകം ര്ശീയതലത്രിൽ ഉയർന്നു നരിന്നു. 
ആശയകംപ്�ൊണ്ുകം �ൊനങ്ൾപ്�ൊണ്ുകം ഉയർന്നു നരിന്ന സരിനരിമ സമൂഹത്രിൽ 
ഒേുപൊെ് ചർച്�ൾക്് വരിരധയമൊയരി. ഈ സരിനരിമ അപ്ത വർഷകം തപ്ന്ന ര്ശീയ 
തലത്രിൽ മരി�ച് സരിനരിമയ്ക് പ്�ൊെുക്ുന്ന ര്ശീരയൊ്്ഗ്രഥനകം എന്ന അവൊർഡ് 
രനെരി. മരി�ച് �ൊനകം, മരി�ച് സകംവരിധൊനകം തുെങ്രി മരി�ച്തൊയരി മൊറരിയ സരിനരിമ 50 
വർഷങ്ൾക്് രശഷകം ഇന്നുകം അന്നരത്തരിരനക്ൊൾ ആഴത്രിൽ സമൂഹത്രിൽ 
പതരിഞ്ുനരിൽക്ുന്നു. ര�േളീയ നരവൊത്ൊനപ്ത് ഉയർത്രി �ൊണരിക്ുന്ന ഈ 
സരിനരിമ നരിലനരിന്നരിേുന്ന മതസ്ർധേപ്യ നരിശരിതമൊയരി വരിമർശരിച്ു രപൊന്നു. �ല 
ഒേു �ൊലൊനുവർത്രിയൊണ് എന്ന രപൊപ്ല �ഥ�ളുകം �ൊലൊനുവർത്രി�ളൊണ്. 
അത് പ്�ൊണ്് തപ്ന്നയൊവൊകം വർഷമരിത്ര പരിന്നരിട്ടരിട്ടുകം ഈ സരിനരിമപ്യ ഇരപെൊഴുകം 
നരിേൂപണങ്ൾക്് വരിരധയമൊക്ുന്നത് . 

ജൊതീയതയുപ്െ വരിഷവരിത്ു�ൾ ഉഴുതുമറരിച്രിട്ട പൊെത്് മനുഷ്യരനയുകം 
മനുഷ്യതവൈരത്യുകം വരിതച്രിട്ടൊണ് �ുേുവുകം, ചട്ടമ്പരിസവൈൊമരി�ളുകം, അയ്കേൊളരി

1972ൽ ക്ലാക ശ്രദ് 
പിെിക്കുരം വിധമാണ് മല
യാളസിനിമ വളർന്നത്. 
ക്ലാക സിനിമ വികാസ
ക്ത്താടൊപ്രം മലയാളസി
നിമയുരം വലിയ രീതിയിൽ 
കുതിച്ചുയർന്നു. ക്ലാക 
സിനിമയിക്ലക്ക് ഉയർന്ന 
മലയാളസിനിമ സ്വയരംവ
രരം എന്ന അടൂർ ക്ഗാപാല
കൃഷ്ണടറെ സിനിമടയ ഒരു 
നാഴികക്കല്ലായി കണ്ടു.
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യുകം, സരഹൊ്േൻ അയ്പെനുകം, വരി.െരി.യുകം, വക്കം 
അബ്ദുൾ ഖൊ്ർ മൗലവരിയുകം, ഇ.എകം.എസുകം, എല്ലൊകം 
അേപ്ങ്ൊഴരിഞ്ത്. അേങ്രിൽ നരിലനരിന്ന അനൊ
ചൊേങ്ൾക്് എതരിപ്േ ചൂട്ടുപ്�ട്ടരി പ്പൊേുതരിയുകം 
രപൊേൊട്ടങ്ളരിൽ മനുഷ്യന്, മനുഷ്യനൊയരി ജീവരിക്ൊൻ 
ഇെപ്മൊേുക്രിയുമൊണ് അവർ നപ്മ്മ നയരിച്ത്. 
സമേസപ്പെെൊത് രപൊേൊട്ടത്രിന് പുത്ൻ ഉണർവ് 
നൽ�രിയ �ൊലമൊണ് നരവൊത്ൊന�ൊലഘട്ടകം. രലൊ
�ത്ൊ�മൊനകം ഭൊഷയരിലുകം സൊഹരിത്യത്രിലുകം വന്ന 
മൊറ്റകം നൂതനസകേൽപെമൊയ സരിനരിമയ്ക് ജീവരന�രി. 
വരി�ത�ുമൊേനരിലൂപ്െ മലയൊളസരിനരിമയ്ക് തുെക്കം 
�ുറരിപ്ച്കേരിലുകം ജൊതരിയുപ്െ മുനമ്പു�ൾ നൊയരി�പ്യ 
നൊെു�െത്രി. എന്നൊൽ അപ്ത സരിനരിമ�ളരിൽ തപ്ന്ന
യൊണ് വർഷങ്ൾക്് രശഷകം ജൊതരിരയയുകം മതരത്
യുകം മുൾമുനയരിൽ നരിർത്രിയത്. �ല രപൊേൊട്ടത്രിപ്റെ 
മപ്റ്റൊേു ആയുധമൊയരി. അങ്പ്ന ജന�ീയ �ലയൊയരി 
സരിനരിമ മൊറരി. 1928ൽ ആേകംഭരിച് മലയൊളസരിനരിമ 
ചേരിത്രകം വ്യത്യസ്തമൊയ ധൊേ�ളരിലൂപ്െ സഞ്േരിച്് നൊകം 
ഇന്ന് �ൊണുന്ന വരിധത്രിൽ എത്രിനരിൽക്ുന്നു. 
ര�േളീയ ചേരിത്രത്രിൽ വളപ്േ സവൈൊധീനകം പ്ചലുത്രിയ 
�ലയൊണ് സരിനരിമ. േൊഷ്ടീയവുകം സൊമൂഹ്യപേവുമൊയ 
ധൊേൊളകം നരിലപൊെു�ൾ സരിനരിമ�ളരിലുകം �ൊണൊകം. മല
യൊളസരിനരിമയുപ്െ ബൊല്യ�ൗമൊേങ്ളുപ്െ സുപ്ധൊന 
വഴരിത്രിേരിവു�ൾ ആയരിേുന്നു നീലക്ുയരിൽ, ഭൊർ�
വീനരിലയകം എന്നീ സരിനരിമ�പ്ളല്ലൊകം. ഒെുവരിൽ മലയൊള 
ചലച്രിത്രത്രിപ്റെ യൗവ്വനത്രിരലക്് ഉള്ള ചുവെുപ്വപെ് 
എന്ന നരിലയരിരലക്് ഉയർന്നു എന്ന് മലയൊളസരിനരിമൊ 
ചേരിത്രകം അെയൊളപ്പെെുത്രിയ സരിനരിമയൊണ് സവൈയകംവ
േകം. ഫരിലരികം പ്സൊദസറ്റരി�ൾ വഴരി ഒേു സരിനരിമ അവത
േരിപെരിക്ു� എന്ന ര്ശീയതരിയറ്റർ സരിനരിമ സകേല്ങ്ൾ 
മലയൊളസരിനരിമയരിരലക്് പ്�ൊണ്ുവന്ന് മലയൊളരി�ൾ
ക്് മുൻപരിൽ “ചരിത്രരലഖ” എന്ന മലയൊളത്രിപ്ല 
ആ്്യപ്ത് ചലച്രിത്ര സഹ�േണസകംഘകം നരിർമ്മരിച്് 

അെൂർ ര�ൊപൊല�ൃഷ്ണൻ സകംവരിധൊനകംപ്ചയ്ത് മലയൊള
ചലച്രിത്രകം സരിനരിമ സകേല്ങ്പ്ള തപ്ന്ന പ്പൊളരിപ്ച്ഴു
തരി. മൊത്രവുമല്ല ര്ശീയതലത്രിൽ തപ്ന്ന ചർച്പ്ച
യ്പ്പെെുന്ന നരിലയരിരലക്് ആ സരിനരിമ പ്ചപ്ന്നത്രി. 
അന്നുവപ്േ പ്സറ്റരിട്ട മുറരി�ളരിപ്ല പശ്ൊത്ലങ്ൾക്് 
രവണ് ശബ്ദങ്ൾ രചർക്ു�യൊയരിേുപ്ന്നകേരിൽ അന്നു
പ്തൊട്ട് പശ്ൊത്ലങ്ളരിൽനരിന്ന് രനേരിട്ട് ശബ്ദങ്ൾ 
എെുത്ു തുെങ്രി. 1970�ളരിൽ തപ്ന്ന മലയൊളസരിനരിമ 
പുത്ൻ ദശലരി�ളരിരലക്് �ുതരിച്ുയർന്നു. അന്നു
വപ്േ നരിലനരിന്നരിേുന്ന നൊെ�ീയ േീതരി�ൾ സരിനരിമയരിൽ
നരിന്ന് മൊറു�യുകം സൊരകേതരി�വുകം സൊകംസ് �ൊേരി�വു
മൊയരി ഉന്നതനരിലവൊേകം ദ�വേരിക്ു�യുകം പ്ചയ്തു. 
ഇരത �ൊലത്ൊണ് ര്ശീയ ശ്ധേപരിെരിച്ുപറ്റരിപ്ക്ൊ
ണ്് പ്�.എസ്. രസതുമൊധവൻ സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്ത 
“അച്ഛനുകം ബൊപെയുകം” എന്ന ചലച്രിത്രകം പുറത്രിറ
ങ്രിയത്. മതങ്ൾക്തീതമൊയരി മനുഷ്യർ ജീവരിക്ുന്ന 
�ൊലപ്ത് സവൈപ്കം �ൊണുന്ന ചലച്രിത്രമൊണ് ഇത്. 
മലയൊള ചലച്രിത്രത്രിൽ നസീറുകം, മധുവുകം എല്ലൊകം നരി
റഞ്ുനരിൽക്ുരമ്പൊഴൊണ് രസതുമൊധവൻ ഉമ്മറരിപ്ന 
നൊയ�നൊക്രി ഈ സരിനരിമ സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്തത്. ര�ൊ
ഴരിരക്ൊെൻ അേങ്രിപ്റെ ജീവനൊയരിേുന്ന പ്�.െരി. മുഹമ്മ
്രിപ്റെ നൊെ�പ്ത് അവലകംബമൊക്രിയൊണ് ഈ സരിനരിമ 
സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്തരിട്ടുള്ളത്. “സവൈയകംവേകം” സൃഷ്രിച് 
പുത്ൻ സരിനരിമൊരലൊ�ത്രിന് വരിപേീതമൊയരിേുന്നു 
“അച്ഛനുകം ബൊപെയുകം”. നരിലനരിന്നരിേുന്ന അരത സരിനരിമ 
സമ്പ്ര്ൊയത്രിൽ തപ്ന്നയൊയരിേുന്നു “അച്ഛനുകം 
ബൊപെയുകം” നരിർമ്മരിക്പ്പെട്ടത്. അതുപ്�ൊണ്ുതപ്ന്ന 
പഴയ സരിനരിമ സകേല്ങ്ൾ പലതുകം ഈ സരിനരിമയരിൽ 
�ൊണൊകം. നൊെ�ീയതയുപ്െ അകംശങ്ൾ രവണ്ുരവൊ
ളകം നരിറഞ്തൊണ് ഈ സരിനരിമയുപ്െ അവതേണകം. 
ര�േളീയ നരവൊത്ൊനത്രിപ്റെ ്ൊർശനരി��ുേുവൊയ 
ശ്ീനൊേൊയണ�ുേുര്വപ്റെ ആശയങ്ളുപ്െയുകം, 
ജന�ീയ ജനൊധരിപത്യ മരതതേതവൈ രസൊഷ്യലരിസ്റ് മൊർ
്രിസ്റ്  പ്സ്ൊനമൊയ �മ്മ്യൂണരിസ്റ് പ്സ്ൊനത്രിപ്റെ 
ആശയങ്ളുപ്െയുകം, രസൊഷ്യലരിസ്റ് രസൊവരിയറ്റ് റഷ്യൻ 
രനതൊവ് സ്റൊലരിപ്റെ ആശയങ്ളുകം എത്രരത്ൊളകം 
മനുഷ്യേരിൽ സവൈൊധീനകം പ്ചലുത്രിയരിേുന്നു എന്ന് ഈ 
ചലച്രിത്രകം വ്യക്മൊക്ുന്നു. 

ആശയങ്ൾപ്�ൊണ്് പുരേൊ�മനവൊ്രി�ളൊവു
�യുകം വീട്ടരിന�ത്ളങ്ളരിൽ പ്ൊ�ൃതേൊവു�യുകം 
പ്ചയുന്ന ഒേു �ൂട്ടകം പേരിഷ്കർത്ൊക്ൾക്് �ുറരിക്് 
പ്�ൊള്ളുകംവരിധകം പേരിഹസരിച്ു �ൂെരിയൊണ് സരിനരിമയു
പ്െ അവതേണകം അൻപത് വർഷങ്ൾ പരിന്നരിട്ടരിട്ടുകം ഈ 
സരിനരിമ ഇന്നുകം �ൊലരി�പ്സക്രിയുള്ളതൊയരി നരിൽ
ക്ുന്നത്. സൊമൂഹ്യ പേരിഷ്കേണ രപൊേൊട്ടങ്ളരിലൂപ്െ 
നൊകം രനെരിപ്യെുത് പ്ബുധേത �ൊലങ്ൾക്രിപെുറകം 

ആശയങ്ങൾ ടകാണ്ട് പുക്രാഗമനവാദികളാവ
കയുരം വീട്ിനകത്തളങ്ങളിൽ പ്രാകൃതരാവകയുരം 
ടചയുന്ന ഒരു കൂട്രം പരിഷ്കർത്താക്കൾക്ക് കുറിക്ക് 
ടകാള്രം വിധരം പരിഹസിച്ചു കൂെിയാണ് സിനിമയുടെ 
അവതരണരം അൻപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ിട്ടുരം ഈ 
സിനിമ ഇന്നുരം കാലികപ്രസക്തിയുള്ളതായി നിൽക്കു
ന്നത്.
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വീണ്ുകം ജൊതരിക്ുകം മതത്രിനുകംരവണ്രി ചുറ്റരി പ്�ട്ടരിയ 
രവലരിതളങ്ളരിൽ പരിെരിച്ുപ്�ട്ടു�യൊണ്. �ലൊമണ്ഡലകം 
ദഹ്േൊലരിപ്യ രലൊ�കം അറരിഞ്ത് അരദേഹത്രിപ്റെ 
സകം�ീതത്രിലൂപ്െയൊണ്, രയശു്ൊസരിപ്ന രലൊ�മ
റരിഞ്ത് �ുേുവൊയൂേപെപ്റെ �ീർത്നങ്ളരിലൂപ്െ
�ൂെരിയൊണ്, മുഹമ്മ്്  �ുട്ടരി എന്ന നൊകം എല്ലൊവേുകം 
രനേഹരത്ൊപ്െയുകം ആേൊധനരയൊപ്െയുകം വരിളരിക്ുന്ന 
നെപ്ന, മമ്മൂട്ടരിപ്യ രലൊ�കം അറരിയുന്നത് അരദേഹ
ത്രിപ്റെ അഭരിനയമരി�വരിലൂപ്െയൊണ്, ഇവരിെങ്ളരിൽ 
ഒന്നുകം തപ്ന്നജൊതരിരയൊ മതരമൊ വർ�ീ�േണത്രിന് 
മൊന്ണ്ഡമൊയരിട്ടരില്ല. എന്നൊൽ രനെരിപ്യെുത് സവൈൊത
ന്ത്ര്യവുകം രപൊേൊെരിപ്യെുത് അവ�ൊശങ്ളുകം എല്ലൊകം 
നമുക്ുപ്ണ്കേരിലുകം നൊകം അരനവൈഷരിച്് പ്ചല്ലുന്നത് 
ജൊതരിയുകം മതവുമൊണ്. ഒേു �ുട്ടരിയുപ്െ ജനനകം 
പ്തൊട്ട് തുെങ്ു�യൊണ് ഈ അഭ്യൊസകം. ജനന 

സർട്ടരിഫരിക്റ്റരിൽ തുെങ്രി സ്കൂളരിപ്ല 
േജരിസ്ററരിലുകം പ്പൊതുപേീഷേ�ളരി
പ്ല അപ്ലരിരക്ഷൻ ര�ൊളങ്ളരിലുകം 
വരിവൊഹ �രമ്പൊളത്രിപ്ല മൊർക്റ്റരി
ങ്രിലുകം, തുെർന്ന് ഒേു മനുഷ്യപ്റെ 
മേണകംവപ്േ ജൊതരിയുപ്െരയൊ മതത്രി
പ്റെരയൊ മൊന്ണ്ഡത്രിൽ �ുെുങ്രി 
�രിെക്ു�യൊണ് ജീവരിതകം. ആശയ
ങ്ൾപ്�ൊണ്് പ്ബുധേേൊവുരമ്പൊ
ഴുകം അവനവനരിെങ്ളരിൽ മനുഷ്യർ 
ചുേുങ്രി രപൊവു�യൊണ്. ഇന്്യൻ 
ഭേണഘെനയുപ്െ ആമുഖത്രിൽ 
പറഞ്രിട്ടുള്ളതുരപൊപ്ല ഇന്്യയരിപ്ല 
ജനങ്ൾക്് മതത്രിൽ വരിശവൈസരിക്ൊ
നുകം വരിശവൈസരിക്ൊതരിേരിക്ൊനുകം ഉള്ള 
അവ�ൊശമുണ്്. എന്നൊൽ സമ�ൊ
ലീന ഇന്്യ രനേരിെുന്ന ഏറ്റവുകം വലരിയ 
പ്വല്ലുവരിളരിയുകം ഇതുതപ്ന്ന. മുസീകം 
ആയതരിപ്റെ രപേരിൽ നൊെു�െത്ൊൻ 
രപൊലുകം തയ്ൊറൊവുന്ന ഒേു �ൂട്ടകം 
ഭേണൊധരി�ൊേരി�ൾക്രിെയരിലൊണ് നൊകം 
മരതതേതവൈവുകം ജനൊധരിപത്യവുകം പറ
യുന്നത്. ബീഫ് �ഴരിച്തരിപ്റെ രപേരിൽ 
തല്ലരിപ്ക്ൊന്ന മുഹമ്മ്്  ഹക്്ലൊക്രി
പ്റെ നൊട്ടരിലൊണ് നൊകം ജീവരിക്ുന്നത്, 
സവൈന്കം അഭരിപ്ൊയകം തപ്റെ പത്രത്രിൽ 
രേഖപ്പെെുത്രിയതരിപ്റെ രപേരിൽ 
മതപ്വറരി പൂണ് ഒേു �ൂട്ടകം വർ�ീയ
വൊ്രി�ളുപ്െ രതൊക്രിനുമുൻപരിൽ 
പരിെഞ് �ൗേരി ലരകേഷരിപ്റെ നൊട്ടരിലൊ
ണ് നൊകം ജീവരിക്ുന്നത്, സവൈന്കം അഭരി

പ്ൊയകം പറഞ്തരിപ്റെ രപേരിൽ പ്�ൊല്ലപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര 
്ൊരബൊൽഖറരിപ്റെയുകം ര�ൊവരിന്ദ് പൊൻസൊേയുപ്െയുകം 
വരിഗ്രഹൊേൊധനപ്യ എതരിർത്തരിപ്റെ രപേരിൽ പ്വെരിപ്വ
ച്ു പ്�ൊന്ന എകം.എകം. �ൽബുർ�രിയുപ്െ നൊട്ടരിലൊണ് 
നൊകം ജീവരിക്ുന്നത്. സവൈന്കം അഭരിപ്ൊയങ്ൾ എഴുതരി
യതരിപ്റെ രപേരിൽ നൊെു�െത്പ്പെട്ട പ്പേുമൊൾമുേു�
പ്റെ നൊട്ടരിൽ ആണ് നൊകം ജീവരിക്ുന്നത്. എന്രിരനപ്റ 
പറയുന്നു തൊൻ മുസ് ലരിമൊയതരിപ്റെ രപേരിൽ മൊത്രകം 
�ൂെൽമൊണരി�്യത്രിൽ നൃത്കം പ്ചയ്ൊൻ അരയൊ�്യ
യൊയ വരി.പരി. മൻസരിയപ്യ നൊകം �ണ്ത് ഇന്നപ്ലയൊ
ണ്. നമുക്് ദ�യ�ലത്രിൽ വപ്ന്നത്രി നരിൽക്ു�
യൊണ് മതപ്വറരി�ൾ. ദവക്ത്ുകം, �ുേുവൊയൂേുകം 
സമേകം നെന്നത് മനുഷ്യപ്ന മനുഷ്യനൊയരി �ൊണൊൻ 
�ൂെരി രവണ്രിയൊണ്. എന്നരിട്ടുകം രയശു്ൊസരിന് �ുേുവൊ
യൂർ അമ്പലത്രിൽ വരിലരക്ർപ്പെെുത്രി. രലൊ�മറരി
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യുന്ന �സൽ �ൊയ�ൻ �ുലൊകം അലരി മുസീകം ആയത് 
പ്�ൊണ്് മൊത്രകം േൊജ്യത്് വരിലക്് ഏർപ്പെെുത്രി. നൊകം 
എന്് പറയണകം? എന്് പ്ചയ്ണകം? എന്് �ഴരിക്ണകം? 
എന്് ചരിന്രിക്ണകം? എപ്ന്നല്ലൊകം ഒേു �ൂട്ടർ തീേുമൊ
നരിക്ുന്നരിെരത്ക്് നീങ്ുന്ന സ്രിതരിയരിരലക്ൊണ് 
നൊകം നീങ്ുന്നത്. ഇങ്പ്ന മതകം പറഞ്് മനുഷ്യപ്ന 
മുതപ്ലെുക്ുന്ന ഒേു �ൂട്ടർ മറന്ന് രപൊയ രപൊേൊട്ട 
ചേരിത്രമൊണ് ഈ സരിനരിമ ഉയർത്രി �ൊട്ടുന്നത്. മത
ത്രിപ്റെ രവലരിപ്ക്ട്ടരിനപെുറകം മനുഷ്യന് ഒേു രലൊ�മു
ണ്് പുരേൊ�മനത്രിപ്റെയുകം മനുഷ്യതവൈത്രിപ്റെയുകം 
നരവൊത്ൊരറനത്രിപ്റെയുകം ഒേു പുത്ൻ രലൊ�കം. 

"മനുഷ്യൻ മതങ്പ്ള സൃഷ്രിച്ു
മതങ്ൾ ദ്വങ്പ്ള സൃഷ്രിച്ു
മനുഷ്യനുകം മതങ്ളുകം ദ്വങ്ളുകംക്ൂെരി
മണ്് പകേുവച്ു"
വയലൊർ ര്വേൊജൻ മൊസ്റർ �ൂട്ടുപ്�ട്ടരിൽ ജനരിച് 

ര�േളത്രിൽ അലപ്യൊലരി സൃഷ് െരിച് ഈ വേരി�ൾ 
�ൊലങ്ൾക്രിപെുറവുകം എത്ര അർത്വത്ൊണ്. �ൊല
ത്രിനുള്ളരിപ്ല അർത്മറരിഞ് സമൂഹപ്ത് രനൊക്രി 
�ണ്് പൊട്ടു�പ്ളൊേുക്രിയവേൊണ് ഇവർ. റഹ്ൊൻ ഹതവൈ 
രനേരിരെണ്രി വന്നരപെൊഴുകം �ുലൊകം അലരി പൊെൊപ്ത 
മെങ്ുരമ്പൊഴുകം രയശു്ൊസരിന് വരിലരക്ർപ്പെെുത്ു
രമ്പൊഴുകം എല്ലൊകം ഓർമ്മരിക്പ്പെുന്ന �ൊനകം. മനുഷ്യനൊ
ണ് മതങ്പ്ള സൃഷ് െരിച്പ്തന്നുകം ആ മതങ്ളരിലൂപ്െ 
ആണ് ദ്വവുകം വരിഗ്രഹൊേൊധനയുകം പരിറവരിപ്�ൊണ്
പ്തന്നുകം ഇവർ രചർന്ന് മണ്് പകേരിപ്ട്ടെുക്ു�യൊണ് 
എന്നുകം വയലൊർ എഴുതരി. പരിന്നീെ് മനസ്ുകം പകേു
പ്വച്ു പരിപ്ന്ന ഹരിന്ദുവുകം മുസ് ലീമുകം ക്രിസ്ത്യനുമൊയരി 
രവലരി�ൾ പ്�ട്ടരി. മൊനുഷരി� ബന്ധങ്ൾക്പെുറകം 
ജൊതരി മത രവർതരിേുവു�ൾ വന്നു. അത് മനുഷ്യപ്ന 
മതഭ്ൊന്േൊക്രി. �വരി ക്ൊന്്ർശരിയൊണ് എന്നതരിന് 
ഏറ്റവുകം ഉത്മമൊണ് ഈ �ൊനകം. ഈ സരിനരിമയരിൽ 
അവതേരിപെരിക്പ്പെട്ട മറ്റ് പൊട്ടു�ളുകം �ൊലൊനുവർത്രി
�ളൊണ്. മലയൊളസരിനരിമ രലൊ�ത്രിന് വയലൊറുകം ര്
വേൊജൻമൊസ്ററുകം ഒേുമരിച്് മൊറ്റരി നരിർത്ൊനൊവൊത് 
ഒേു പരിെരി �ൊനങ്ൾക്് പരിറവരിനൽ�രി. ആ �ൊനങ്
ളരിൽ ഈണത്രിലുകം ഭൊവത്രിലുകം അർത്തലത്രി
ലുകം എക്ൊലത്ുകം മരി�ച്ുനരിൽക്ുന്ന �ൊനങ്ളൊണ് 
"അച്ഛനുകം ബൊപെ"യരിലൂപ്െ അവതേരിപെരിക്പ്പെട്ടത്.

വരിമർശനത്രിനുകം ആസവൈൊ്നത്രിനുകം ഒെുവരിൽ 
'അച്ഛനുകം ബൊപെയുകം' എത്രിനരിൽക്ുന്നത് നമ്മു
പ്ക്ൊരേൊേുത്ർക്ുകം ചുറ്റുമൊണ്. നമ്മൾ അഴരിച്രിട്ട 
പ്ചേുപെു�ൾ പ്പൊെരിതരട്ടണ്രിയരിേരിക്ുന്നു എന്ന് 
ഈ സരിനരിമ വീണ്ുകം വീണ്ുകം ഓർമ്മരിപെരിക്ു�യൊണ്. 
പുരേൊ�മനകം വീട്ടുപെരിക്ൽ വപ്ന്നത്ുരമ്പൊഴുകം നൊകം 
ഇന്നുകം �േുതലരിപ്റെയുകം �ൂട്ടരിപ്വക്ലരിപ്റെയുകം �ഥ 

പറഞ്് അവപ്യ തെഞ്ു നരിർത്ുന്നു. മൊത്രമല്ല 
മനുഷ്യ നന്ക്ൊയരി മഹൊയൊ�ങ്ൾ നെത്രി മണ്
റഞ്ുരപൊയ ജൊതരിസമൂഹത്രിരലക്് നെന്നു�യ
റുന്നു. ആർഷഭൊേതസകംസ്കൊേങ്ളരിൽ ഭ്മരിക്ുന്നു. 
മരിത്ു�ൾക്ുകം ഐതരിഹ്യങ്ൾക്ുകം ജീവരന�ുന്നു, 
ചേരിത്രപ്ത് ചവരിറ്റുപ്�ൊട്ടയരിപ്ലറരിയുന്നു. ശൊസ്തപ്ത് 
രബൊധപൂർവ്വകം വളപ്ച്ൊെരിക്ു�യുകം �ണപതരിയരിലൂപ്െ 
ആ്്യ പ്ലൊസ്റരി്ർജറരി നെന്നതൊയുകം േൊവണനരിലൂപ്െ 
ആ്്യ വരിമൊനകം പറന്നതൊയുകം മനുഷ്യപ്ന പ്തറ്റരിധേരി
പെരിക്ുന്നു. അങ്പ്ന മൊനുഷരി�മൂല്യത്രിനപെുറകം 
ജനരിക്ുന്ന ജൊതരിയുകം മതവുകം മനുഷ്യപ്ന അെയൊള
പ്പെെുത്ുന്ന വസ്തുവൊയരിമൊറുന്നു. വയലൊർ എഴുതരിയ 
രപൊപ്ല,

"ഹരിന്ദുവൊയരി മുസൽമൊനൊയരി ക്രിസ്ത്യൊനരിയൊയരി
നമ്മപ്ള �ണ്ൊലറരിയൊതൊയരി
ഇന്്യ ഭ്ൊന്ൊലയമൊയരി
ആയരിേകം ആയരിേകം മൊനവഹൃ്യങ്ൾ
ആയുധപെുേ�ളൊയരി"
പുരേൊ�മന�ൊലത്രിപ്റെ പൊതയരിൽ �ല്ലുകം മുള്ളുകം 

നരിറച്രിട്ട് ജൊതരിയുപ്െ പതൊ�ൊവൊഹ�േൊയരി മൊറുന്ന 
മനുഷ്യന് രനപ്േ തീ ആയുകം തീപെന്മൊയുകം അച്ഛനുകം 
ബൊപെയുകം സരിനരിമ ഇന്നുകം ജവൈലരിക്ുന്നു. 
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ക്�ാണിചറെ 
അപഭിന്നവതണ്കരണരം
• രാക്കഷണ് നാഥണ്

പൂന ഫരിലരികം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിൽനരിന്നുകം സവൈർണ്പ്മഡരലൊപ്െ ഡരിരപ്ലൊമ 
പൊസൊയരി രജൊൺ എബ്രഹൊകം രനപ്േ രപൊയത് പ്തരക് ഇന്്യയരിപ്ല 

സരിനരിമന�േകം എന്നു വരിരശഷരിപെരിക്ുന്ന മ്രിേൊശരിയരിലൊണ്. ഇന്നപ്ത് പ്ചദന്ന. 
പ്�. ജരി. രജൊർജ് ഉൾപ്പെട്ട ഒേു വലരിയ സൗഹൃ്വലയകം അരപെൊൾത്പ്ന്ന മദ്രൊസ് 
ന�േത്രിൽ ഉണ്ൊയരിേുന്നു. രജൊൺ എബ്രഹൊമരിപ്റെ പ്ഥമചരിത്രകം വരി്്യൊർത്രി�
രള ഇതരിരല ഇതരിരല എന്ന ചരിത്രകം 1972 പ്മയ് മൊസത്രിലൊണ് പൂർത്രിയൊയത്. 
ആസൊ്് ആയരിേുന്നു സകംവരിധൊനസഹൊയരി. തരിേക്ഥയുകം ആസൊ്രിപ്റെ തപ്ന്ന. 
എകം.െരി. വൊസുര്വൻനൊയർ സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്ത നരിർമ്മൊല്യത്രിപ്റെയുകം സകംവരി
ധൊനസഹൊയരി ആസൊ്ൊയരിേുന്നു. ആസൊ്രിപ്റെ ക്രിയൊത്മ�മൊയ സഹ�േണകം 
രജൊൺ എബ്രഹൊമരിപ്റെ ആ്്യസകംവരിധൊന സകംേകംഭത്രിന് പരിറ�രിലൊയുണ്്. രജൊൺ 
എബ്രഹൊകം പരിന്നീെ് സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്ത മൂന്നു ചലച്രിത്രങ്ളരിലുമുണ്ൊയ ്ർശ
നരമൊ ക്ൊഫ് രറ്റൊ ആ്്യചരിത്രമൊയ വരി്്യൊർത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല എന്ന ചരിത്ര
ത്രിൽ �ൊണുവൊൻ സൊധരിക്ു�യരില്ല.  

നിർമ്ാണം
ഉ്ുഹുമൻ പ്മൊഹരിയുദേീൻ എന്ന മരിന്നൽ ആണ് വരി്്യൊർത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല 
എന്ന ചരിത്രകം നരിർമ്മരിച്ത്. ജനശക്രി എന്ന പ്സരിധേീ�േണത്രിൽ സരിനരിമൊനരിേൂ
പണപകംക്രി എഴുതരിയ ര�ൊളമരിസ്റ് �ൂെരിയൊയരിേുന്നു മരിന്നൽ. ദ�നരിറരയ �ൊശ് 
എന്ന തമരിഴ് സരിനരിമയുരെയുകം നരിർമ്മൊതൊവൊണ് മരിന്നൽ. മദ്രൊസ് ഫരിലരികം പ്സൊ
ദസറ്റരിയരിൽ സജീവപ്വർത്�നൊയരിേുന്ന �ൊലത്ൊണ് രജൊൺ എബ്രഹൊമുമൊ
യരി മരിന്നൽ ബന്ധപ്പെെുന്നത്. 

വയലാർ രാമവർമ്
വയലൊറൊണ് വരി്്യൊർത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല ചരിത്രത്രിൽ �ൊനങ്ൾ എഴുതരി
യത്. �ൊനങ്പ്ളല്ലൊകം അന്ന് സൂപെർഹരിറ്റൊയരി മൊറു�യുകം പ്ചയ്തു. നളന്ദ തഷേശരില 
എന്ന �ൊനകം ഇന്നുകം ഓർക്പ്പെെുന്ന �ൊനമൊണ്. 

ഇളയരാജയും എം.ബി.എസും
നരിർമ്മൊതൊവ് മരിന്നൽ ഈ ചരിത്രത്രിലൂപ്െ നവൊ�തനൊയ ഒേു സകം�ീതസകംവരിധൊ
യ�പ്ന പ്�ൊണ്ുവേൊനൊയരി പധേതരിയരിട്ടു. ഇളയേൊജപ്യ. നരിേവധരി സകം�ീതസകംവരി

ക്ജാൺ എബ്രഹാമിടറെ 
പ്രഥമചിത്രം വിദ്യാർത്ഥി
കക്ള ഇതിക്ല ഇതിക്ല 
എന്ന ചിത്രം 1972 ടമയ് 
മാസത്തിലാണ് പൂർ
ത്തിയായത്. ആസാദ് 
ആയിരുന്നു സരംവിധാന
സഹായി. തിരക്കഥയുരം 
ആസാദിടറെ തടന്ന. 
എരം.െി.വാസുക്ദവൻനാ
യർ സരംവിധാനരം ടചയ്ത 
നിർമ്ാല്യത്തിടറെയുരം 
സരംവിധാനസഹായി 
ആസാദായിരുന്നു.
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ധൊയ�ർക്് അസരിസ്റൻഡ് ആയരി പ്വർത്രിച്രിേുന്ന 
ഇളയേൊജ ഈ ചരിത്രകം പ്ചയ്തരിേുപ്ന്നകേരിൽ �ുറച്ു�ൂെരി 
ശ്ധേരിക്പ്പെെുമൊയരിേുന്നു. വീണ്ുകം മൂന്നുവർഷകം�ൂെരി
�ഴരിഞ്ൊണ് അന്നക്രിളരിയരിലൂപ്െ ഇളയേൊജ സകം�ീത 
സകംവരിധൊയ�നൊയത്. രജൊൺ എബ്രഹൊകം പരഷേ എകം. 
ബരി. ശ്ീനരിവൊസപ്നയൊണ് ആ്്യചരിത്രത്രിപ്റെ സകം�ീത
സകംവരിധൊയ�നൊക്രിയത്. ഡൽഹരി ചലച്രിത്രരമളയരിൽ 
മരി�ച് പശ്ൊത്ലസകം�ീതത്രിനുള്ള പുേസ് �ൊേകം 
ഈ ചരിത്രത്രിലൂപ്െ എകം.ബരി. ശ്ീനരിവൊസന് ലഭരിക്ു�
യുകം പ്ചയ്തു. 

രാമചന്ദ്രബാബു
പൂന ഫരിലരികം ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ടരിൽനരിന്ന് 1971ൽ ഛൊയൊഗ്ര
ഹണത്രിൽ ഡരിരപ്ലൊമ രനെരിയ േൊമചന്ദ്രബൊബുവരിപ്റെ 
ആ്്യപ്ത് ചരിത്രകം വരി്്യൊർത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല 
ആണ്. രക്ൊസ് മരിഡ് രഷൊട്ടു�ൾക്് പ്ൊമുഖ്യകം പ്�ൊെു
ത്ുപ്�ൊണ്ുള്ള ഛൊയൊഗ്രഹണേീതരി ആ്്യചലച്രിത്രകം 
മുതൽക്ുതപ്ന്ന ഉണ്ൊയരിേുന്നു എന്നു പ്തളരിയരി
ക്ുവൊൻ ഈ ചരിത്രത്രിലൂപ്െ േൊമചന്ദ്രബൊബുവരിന് 
�ഴരിഞ്ു. 

ഫജാൺ എബ്രഹാമിന്റെ പ്രബുദ്ധത
തരിേക്ഥയരിലുപേരി �ഥയരിലുണ്ൊ�ുന്ന, പ്രമയത്രി
േപ്ഞ്െുപെരിലുണ്ൊ�ുന്ന വ്യത്യസ്തതയരിൽ മൊത്രമൊണ് 
രജൊൺ എബ്രഹൊകം എന്ന ചലച്രിത്ര�ൊേരറെതൊയ 
ധവൈനരിമർമ്മകം നമുക്് അനുഭവരിക്ൊനൊവു�. പരിന്നീെുവ
ന്ന ചലച്രിത്രരേഖ�ളരിലൂപ്െ നൊകം �െന്നുരപൊവുരമ്പൊൾ 
വരി്്യൊർത്രി�ൾ, വരിഗ്രഹകം, വരിഗ്രഹഭഞ്ജനകം, ഈ മൂന്നു 
ബരികംബങ്ളുപ്െ ആവർത്നങ്ൾ ധൊേൊളമൊയരി �െ
ന്നുവേുന്നതു �ൊണൊകം. 
1. നരിലവരിലുള്ള േീതരി�ൾ ത�ർക്പ്പെെു�യുകം 

അത് പുനർനരിർമ്മരിക്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്നതരിലുള്ള 
സൊകം�ത്യകം. 

2. പുനർനരിർമ്മൊണത്രിൽ സൊമ്പത്രി�പ്ശ് നകം 
വലരിയ ഒേു ഇെമൊണ്. സൊമ്പത്രി�/്ൊേരിദ്ര്യകം �ഥൊ
പൊത്രങ്പ്ള വല്ലൊപ്ത അലട്ടുന്നു. ്ൊേരിദ്ര്യകം എന്നത് 
അഭരിമുഖീ�േരിക്ുന്ന വരിഷയമൊ�ുന്നു. 

3. സമൂഹത്രിരറെതൊയ പ്ശ് നവത്�േണസവൈഭൊവകം 
�െന്നുവേുന്നു. �ൂട്ടകം എന്നതരിപ്റെ േൂപകം, ഘെന, 
മന:ശൊസ്തകം - ഇതു �ൂെരിരച്േുന്ന രഫൊർമൊറ്റരിൽ 
സകംവരിധൊയ�പ്റെ രപ്മകം �ൊണൊകം. (ഇത് അവസൊന 
ചരിത്രമൊയ അമ്മ അറരിയൊനരിൽ(1986)വപ്േ �ൊണൊകം. 
അഗ്രഹൊേത്രിൽ �ഴുദതയരിൽ(1978) സുബ്രഹ് മ
ണ്യഭൊേതരിയുപ്െ വേരി�ൾ ഏറ്റുപൊെരി ഒേു �ൂട്ടകം 
മനുഷ്യേുപ്െ നൃത്കം �ൊണൊകം, പ്ചറരിയൊച്പ്റെ 
ക്ൂേ�ൃത്യങ്ളരിൽ (1980) പ്ചറരിയൊച്പ്റെ മേരിക്ുന്നരി
െത്ുകം ഗ്രൊമീണേൊയ ആളു�ൾ പള്ളീലച്രനയുകം 
�ൂട്ടരി ശവത്രിപ്റെയെുത്് എത്ുന്നത് �ൊണൊകം. 
അമ്മ അറരിയൊനരിൽ ഹേരിയുപ്െ �ൂട്ടു�ൊർ അവപ്റെ 
അമ്മപ്യ �ണ്ു�ഴരിഞ്് ഒേുമരിച്് നെന്നെുക്ുന്ന 
േകം�വുകം �ൊണൊകം. 

4. ആവർത്നത്രിൽനരിന്നുകം, പുനർചരിന്നത്രിനുകം 

ആശയങ്ങൾടകാണ്ട് പുക്രാഗമനവാദികളാവകയുരം 
വീട്ിനകത്തളങ്ങളിൽ പ്രാകൃതരാവകയുരം ടചയുന്ന 
ഒരു കൂട്രം പരിഷ്കർത്താക്കൾക്ക് കുറിക്ക് ടകാള്രം
വിധരം പരിഹസിച്ചു കൂെിയാണ് സിനിമയുടെ അവത
രണരം അൻപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ിട്ടുരം ഈ സിനിമ 
ഇന്നുരം കാലികപ്രസക്തിയുള്ളതായി നിൽക്കുന്നത്
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രശഷകം വീണ്ുകം ജീവരിതത്രിപ്റെ നൊെ�ീയത ജീവരി
തത്രിപ്റെ യൊഥൊർത്്യത്രിൽ �ലേുന്നു എന്നതുകം 
രജൊൺ എബ്രഹൊകം തപ്റെ സരിനരിമയരിൽ പ്�ൊണ്ു 
വേുന്നത് �ൊണൊകം. (പുനർനരിർമ്മരിക്പ്പെട്ട പ്തരിമ 
വീണ്ുകം മപ്റ്റൊേു പന്ു�ളരിയരിൽ വീണ്ുകം ത�ർക്
പ്പെെുന്ന േകം�കം വരി്്യൊർത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല 
എന്ന ചരിത്രത്രിൽ �ൊണൊകം. )

5. വരി്്യൊർത്രി�ൾ, അധ്യൊപ�ർ, സ് �ൂൾ, മൊതൊപരി
തൊക്ൾ, വരിരനൊ്കം, സ് രപൊർെ് സ് എന്നീ പേരിസേ 
രമഖല�ൾ തപ്റെ ആ്്യചരിത്രത്രിപ്റെ പേരിസേരമ
ഖലയൊയരി തരിേപ്ഞ്െുത്തരിലുകം ഒേു പുതുമ 
�ൊണൊകം. (വരി്്യൊർത്രി�ൾ/അഥവൊ �ുട്ടരി�ൾ 
�ുറച്ു�ൂെരി മുതരിർന്ന പ�വൈമൊയ േീതരിയരിൽ �ൊേ്യ
ങ്പ്ള സമീപരിക്ുന്നതൊയരി �ൊണൊകം. �ുട്ടരി�ളുപ്െ 
ഇത്േകം സമീപന്ൃശ്യങ്പ്ള അഥവൊ �ുട്ടരി�ൾ 
പഠരിക്ുന്ന ജീവരിതപൊഠങ്പ്ള വളപ്േ റരിയൊലരിറ്റരി
രയൊപ്െത്പ്ന്ന രജൊൺ എബ്രഹൊകം ഈ ചരിത്ര
ത്രിൽ പ്�ൊണ്ുവന്നരിട്ടുണ്്. �ുട്ടരിയുപ്െ സരിനരിമ 
എന്ന �ൊറ്റ�റരിയരിൽ ഭൊ�രി�മൊയരി പ്പെുത്ൊവുന്ന 
ഒേു സരിനരിമയൊയരിേുന്നു. എകേരിലുകം അത്േപ്മൊേു 
�ൊറ്റ�റരിയരിൽ, തരിേക്ഥയരിൽ പ്ൊമുഖ്യകം �ൊണരി

ച്രിേുപ്ന്നകേരിൽ മരി�ച് �ുട്ടരി�ളുപ്െ സരിനരിമ എന്ന 
ഒേു ഖ്യൊതരി രനെൊമൊയരിേുന്നു. പ്വറുകം �ുട്ടരിക്ഥ
�ൾ അല്ല, ഉ്്ഗ്രഥനൊർഹമൊയ ഒേു പ്ബുധേത 
ഈ ചരിത്രത്രിൽ ഒേു ലഘുസരന്ദശമൊയരി സകംവരി
ധൊയ�നൊയ രജൊൺ എബ്രഹൊകം തരിേു�രിയരിട്ടുണ്്. 

6. രജൊൺ എബ്രഹൊകം എന്ന സകംവരിധൊയ�രറെതൊയ 
്ൃശ്യഭൊഷയുകം ്ൃശ്യവത്�േണേീതരി�ളുകം േൂപപ്പെ
െുത്ുന്ന ചരില േകം�ങ്ൾ അങ്രിങ്ൊയരി വരി്്യൊർ
ത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല എന്ന ചരിത്രത്രിലുണ്്. 

7. സരിനരിമയരിൽ രജൊൺ എബ്രഹൊകം തരറെതൊയ 
ക്ൊഫ്റരിൽ �ൂെുതൽ ശ്ധേ ഊന്നുന്നരില്ല എന്ന
തൊണ് വരി്്യൊർത്രി�രള ഇതരിരല ഇതരിരല എന്ന 
ചരിത്രപ്ത് മറ്റു രജൊൺ എബ്രഹൊകം സൃഷ്രി�ളരിൽ 
നരിന്ന് വ്യത്യസ്തമൊക്ുന്ന �ൊേ്യകം. എന്നൊൽ തരിേക്
ഥക്പെുറമുള്ള സകംഘൊെനതത്വൈങ്ൾക്പെുറകം 
ആശയപേമൊയ ഒേുതേകം ്ൃശ്യത്രിപ്റെ മുദ്ര 
ചൊർത്ുന്നതരിൽ/ചൊർത്രിപ്യെുക്ുന്നതരിൽ അപ
ഭരിന്നവത്�േണ (de-differentiation) ത്രിന് 
രജൊണരിപ്ല സകംവരിധൊയ�ൻ ലഷേ്യമൊക്ുന്നതൊയുകം 
ഈ ചരിത്രകം സൊഷേ്യപ്പെെുത്ുന്നു. 
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കലാസിനിമയുന്ട ചരിത്രവഴികൾ-4

സ്വയരംവരരം – നായകസ്വരൂപ
ത്തിചറെ ആന്തരികപാഠങ്ൾ
• ക്ഡാ. വിഷ്ുരാ�ണ് പി. 

�ലൊേൂപപ്മന്ന നരിലയരിൽ നരിർണൊയ�മൊയ വ്യതരിയൊനങ്ൾ 1970�ളരിപ്ല 
മലയൊളസരിനരിമയരിൽ ഉണ്ൊയരി. പ്രമയപേവുകം ആഖ്യൊനപേവുമൊയ 

ധൊേണ�ൾ തരിേുത്രി എഴുതപ്പെട്ടു. നവതേകം�കം/ നവസരിനരിമ എന്ന തേത്രിപ്ലൊ
പ്ക് വ്യൊപേരിച് ഈ ചലച്രിത്രഭൊവു�തവൈകം സമൊന്േമൊയ ഒേു ചലച്രിത്രസകംസ്കൊേകം 
തപ്ന്ന മലയൊളസരിനരിമയരിൽ േൂപപ്പെെുത്രി. ഈ വഴരിത്രിേരിവരിന് മുരന്നൊെരിയൊയത് 
1970ൽ പുറത്രിറങ്രിയ ഓളവുകം തീേവുകം എന്ന ചരിത്രമൊണ്. പരി.എൻ. രമരനൊൻ 
സകംവരിധൊനകം പ്ചയ്ത ഈ ചരിത്രകം സരിനരിമയുപ്െ ്ൃശ്യസൊധ്യത�പ്ള പേമൊവധരി 
ഉപരയൊ�പ്പെെുത്ുന്നുണ്്. വൊതരിൽപുറചരിത്രീ�േണകം, ഗ്രൊമീണവുകം മലയൊളരി
ത്കം നരിറഞ്തുമൊയ ഭൊഷയുകം ദശലരിയുകം ഇതരിവൃത്വുകം, ചലച്രിത്രഭൊഷയുപ്െ 
നവീ�േണകം തുെങ്രി നരിേവധരി സവരിരശഷത�ൾപ്�ൊണ്് പ�വൈവുകം ധീേവുമൊയ 
വഴരിത്രിേരിവ് സരിനരിമയൊയരി ഓളവുകം തീേവുകം ചേരിത്രത്രിൽ അെയൊളപ്പെെുത്പ്പെ
ട്ടു (ജരി.പരി. േൊമചന്ദ്രൻ, 2009:34). ഈ സരിനരിമരയൊെു�ൂെരി മലയൊളത്രിൽ സകംഭവരിച് 
നൂതനമൊയ ചലച്രിത്രസമീപനങ്ൾ അെൂേരിലൂപ്െയുകം രജൊൺ എബ്രഹൊമരിലൂപ്െ
യുകം അേവരിന്ദനരിലൂപ്െയുപ്മൊപ്ക് വരിപുലമൊയരി. 

മലയൊളസരിനരിമയുപ്െ ചേരിത്രത്രിൽ പല നരില�ളരിൽ വഴരിത്രിേരിവ് സൃഷ്രിച് 
ചരിത്രമൊണ് സവൈയകംവേകം (1972). ചലച്രിത്രഭൊഷയുപ്െ പ്രയൊ�ത്രിലുകം ആഖ്യൊനത്രി
ലുകം പല പ്രത്യ�ത�ൾ �ൊണൊകം. ഈ സവരിരശഷത�ൾ പുതരിയ ഒേു ഭൊവു�
തവൈത്രിപ്റെ തപ്ന്ന അെയൊളങ്ളൊയരി മൊറരി. അെൂർ ര�ൊപൊല�ൃഷ്ണൻ സകംവരിധൊനകം 
നരിർവഹരിച് സവൈയകംവേകം ര്ശീയതലത്രിൽ നരിേവധരി അകം�ീ�ൊേങ്ൾ രനെരിയരിട്ടു
ണ്്. വൊതരിൽപുറചരിത്രീ�േണകം, തൽസമയ ശബ്ദരലഖനകം എന്നീ േീതരി�ൾ ഒന്നുകം 
അന്ന് ര�േളത്രിൽ ര�ട്ടറരിവ് രപൊലുമരില്ലൊയരിേുന്നു. ചരിത്രത്രിപ്ല സൊരകേതരി� 
�ൊേ്യങ്ൾ മൊത്രമല്ല; �ലൊപേമൊയ വശങ്ളുകം സൗന്ദേ്യശൊസ്തപേമൊയരി അെൂർ 
ര�ൊപൊല�ൃഷ്ണൻ മൊറ്റരി പണരിതു. സകംഭൊഷണരത്ക്ൊൾ �ൂെുതൽ ്ൃശ്യങ്ളരി
ലൂപ്െ �ഥ പറയൊൻ ശ്മരിക്ു�, ഉചരിതമൊയ തേത്രിൽ പ്തീ�ങ്പ്ള പ്രയൊ�രി
ക്ു�, �ഥൊപൊത്രങ്ളുപ്െ ആന്േരി�ജീവരിതത്രിപ്ല സൂക്ഷചലനങ്ൾരപൊലുകം 
ആവരിഷ്കേരിക്ു� തുെങ്രി ഒട്ടനവധരി �ർതൃഭൊവങ്ൾ �ലർന്നതൊണ് അെൂേരിപ്റെ 
ദശലരി. സൊരകേതരി�വശങ്ളരിൽ മൊത്രമല്ല ചരിത്രത്രിപ്റെ രപൊസ്ററു�ളുപ്െ േൂപീ�
േണത്രിൽരപൊലുകം അെൂർ ഈ ജൊഗ്രത പുലർത്രിയരിേുന്നു. ചരിത്ര�ൊേന്ൊേൊയ 

മലയാളസിനിമയുടെ 
ചരിത്ത്തിൽ പല 
നിലകളിൽ വഴിത്തിരിവ് 
സൃഷ്ിച്ച ചിത്മാണ് സ്വ
യരംവരരം (1972). ചലച്ചിത്
ഭാഷയുടെ പ്രക്യാഗത്തി
ലരം ആഖ്യാനത്തിലരം പല 
പ്രക്ത്യകതകൾ കാണാരം. 
ഈ സവിക്ശഷതകൾ 
പുതിയ ഒരു ഭാവകത്വ
ത്തിടറെ തടന്ന അെയാള
ങ്ങളായി മാറി.
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തപ്റെ സുഹൃത്ുക്പ്ള പ്�ൊണ്ൊണ് ചരിത്രത്രിപ്റെ 
രപൊസ്റു�ൾരപൊലുകം അെൂർ തയ്ൊറൊക്രിയരിേുന്നത്. 

സരിനരിമയുപ്െ ഇതരിവൃത്കം മുതൽതപ്ന്ന ഈ 
പേരിവർത്നസവൈഭൊവകം വ്യക്മൊയരിേരിക്ുന്നു. സവൈന്കം 
ആഗ്രഹപ്�ൊേകം ഒേുമരിച്് ജീവരിക്ൊൻ തീേുമൊനപ്മ
െുത് സീതയുപ്െയുകം വരിശവൈനൊഥപ്റെയുകം ജീവരിത�ഥ
യൊണ് സവൈയകംവേകം. സ്രിേമൊയ വേുമൊനകം ലഭരിക്ൊപ്ത 
ആ�ുരമ്പൊൾ ഇേുവേുപ്െയുകം ജീവരിതസൊഹചേ്യങ്ൾ 
�ൂെുതൽ �ഷ്ത�ൾ നരിറഞ്തൊയരിേുന്നു. ഉപജീ
വനത്രിന് വ� സമ്പൊ്രിക്ൊൻ �തരിയരില്ലൊത്വപ്റെ 
�ുറ്റരബൊധകംപ്�ൊണ്് വരിശവൈനൊഥൻ ഒെുവരിൽ പനരി 
ബൊധരിച്് മേരിക്ുന്നു. ദ�ക്ുഞ്ുമൊയരി അവരശഷരി
ച് സീതയുപ്െ ജീവരിതപ്ത്ക്ുറരിച്ുള്ള ഉള്ള ചരിന്�ൾ 
സൂചരിപെരിച്ുപ്�ൊണ്് സരിനരിമ അവസൊനരിക്ുന്നു. 
സരിനരിമയുപ്െ �ഥൊരേഖയുപ്െ ചുേുക്കം ഇതൊണ്. 
സൊമൂഹരി�മൊയ അേഷേരിതൊവസ്, ദവയക്രി�മൊയ 
സകംഘർഷങ്ൾ, വ്യക്രിയുകം സമൂഹവുകം തമ്മരിലുള്ള 
ഭരിന്നത�ൾ, പ്തൊഴരിലരില്ലൊയ്മ, വർഗ്സമേങ്ൾ, പ്ത്യയ
ശൊസ്തങ്ളുപ്െ അപചയകം തുെങ്രിയ നരിേവധരി വരിഷയ
ങ്ൾ ഈ പ്രമയത്രിനുള്ളരിൽ അെൂർ പ്നപ്യ്തെുക്ു
ന്നുണ്്. 

സവൈയകംവേകം എന്ന ചരിത്രത്രിപ്ല വരിശവൈനൊഥൻ എന്ന 
�ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ വരിശ�ലനമൊണ് ഈ രലഖന
ത്രിൽ നെത്ുന്നത്. ഒേു സൊഹരിത്യ�ൊേനൊ�ൊൻ 

ആഗ്രഹരിച്ു നെക്ുന്ന വരിശവൈത്രിപ്റെ രനൊവൽ പത്രൊ
ധരിപർ പല �ൊേണങ്ൾ പറഞ്് തള്ളരിക്ളയുന്നു. 
തുെർന്ന് െ്യൂരട്ടൊറരിയൽ അധ്യൊപ�നൊയുകം മരില്ലരിപ്ല 
�ണപ്ക്ഴുത്ു�ൊേനൊയുപ്മൊപ്ക് പല പ്തൊഴരിലു�
ളരിൽ അയൊൾ ഏർപ്പെെുന്നുണ്്. എന്നൊൽ രജൊലരിസ്
ലങ്ളരിൽ ഒന്നുകം വരിശവൈനൊഥന് പുരേൊ�തരി ഉണ്ൊ�ുന്നരി
ല്ല. മധ്യവർഗ് ജീവരിതത്രിപ്റെ പ്ൊതരിനരിധ്യസവൈഭൊവമുള്ള 
നരിത്യസൊധൊേണസകംഭവങ്ളരിലൂപ്െയൊണ് സരിനരിമയു
പ്െ ആഖ്യൊനകം പുരേൊ�മരിക്ുന്നത്. ദ്നകം്രിനപ്തരി
സന്ധരി�ളൊണ് സരിനരിമയരിപ്ല നൊയരി�ൊനൊയ�ന്ൊപ്േ 
അലട്ടരി പ്�ൊണ്രിേരിക്ുന്നത്. അെരിയന്േ പ്ശ്നങ്ൾക്് 
പേരിഹൊേകം �ൊണു� എന്നത് മൊത്രമൊണ് വരിശവൈത്രിപ്റെ 
ചരിന്. അതൊയത് നൊയ�പ്റെ പ്തൊഴരിൽ അരനവൈഷണകം, 
ലഭരിക്ുന്ന പ്തൊഴരിലരിപ്ല അസ്രിേത തുെങ്രിയവപ്യൊ
പ്ക് ചലച്രിത്ര പൊഠത്രിൽ പ്ധൊനമൊയരി വേുന്നു. 
1970�ളരിപ്ല സൊകംസ്കൊേരി� േൊഷ്ടീയ അന്േീഷേകം 
അക്ൊലഘട്ടത്രിപ്ല �ലൊവരിഷ്കൊേങ്ളരിൽ പ്ബ
ലമൊയരിേുന്നു. ര്ശീയ സവൈൊതന്ത്ര്യപ്സ്ൊനങ്ളുകം 
നരവൊത്ൊന ആശയങ്ളുകം �മ്മ്യൂണരിസ്റ് പ്ത്യയശൊ
സ്തവുകം തീവ്ര ഇെതുപഷേ ആശയങ്ളുകം യുവൊക്ളരിൽ 
ആരവശരിച് ഘട്ടകം �ൂെരിയൊയരിേുന്നു അത്. രയൊ�്യത 
ഉണ്ൊയരിട്ടുകം പ്തൊഴരിൽ ലഭരിക്ൊത് അവസ്യുകം 
സവൈതവൈപ്ത് സകംബന്ധരിച്ുള്ള ആത്മസകംഘർഷങ്ളുകം 
സൊമൂഹരി�മൊയുകം ്ൊർശനരി�മൊയുകം യുവതപ്യ 
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നരിർവ്വചരിച്ു. ഈ സൊഹചേ്യത്രിൽ സവരിരശഷമൊയരി 
മധ്യവർ�ത്രിപ്റെ ജീവരിതപ്ശ്നങ്ൾ ര�ന്ദ്രീ�േരിച്ുപ്�ൊ
ണ്ുള്ള ആഖ്യൊനമൊയരി സവൈയകംവേകം നരിലനരിൽക്ുന്നു. 
“തനരിക്ു പറയൊനുള്ള �ൊേ്യങ്ൾ പ്തരിപൊ്രിക്ൊൻ 
ഉപൊധരി മൊത്രമൊയൊണ് അെൂർ പലരപെൊഴുകം �ഥപ്യ 
�ൊണുന്നത്. ഓരേൊ രഷൊട്ടു�ളരിപ്ല വസ്തുക്ളരിൽ 
ആയൊലുകം �ഥൊപൊത്രസൃഷ്രിയരിലൊയൊലുകം അവയുപ്െ 
വരിതൊനത്രിൽ ആയൊലുകം എല്ലൊകം അെൂർ അത്യധരി�കം 
ശ്ധേരിക്ുന്നു. ്ൃശ്യപേവുകം ഭൗതരി�വുമൊയ അകംശങ്
ളരിൽ ഉള്ള ശ്ധേ പ്�െമൊണ്. അെൂർ സരിനരിമ വ്യക്രി�
പ്ള സകംബന്ധരിക്ുന്നതൊണ്” എന്ന പ്�.വരി. േൊമൻ�ുട്ടരി 
(1989:52)യുപ്െ നരിേീഷേണകം ഇവരിപ്െ പ്സക്മൊണ്. 

സഞ്േരിക്ുന്ന ബസ്രിനുള്ളരിപ്ല യൊത്രരി�േുപ്െ 
്ൃശ്യത്രിലൊണ് സരിനരിമ തുെങ്ുന്നത്. അഞ്് മരിനരിറ്റരിൽ 
�ൂെുതൽ വേുന്ന ദെറ്റരിൽ �ൊർഡു�ൾ �ൊണരിച്് 
രപൊ�ുന്ന ഭൊ�മൊണരിത്. സു്ീർഘമൊയ ഈ ബസ് 
സീ�വൈൻസരിപ്റെ അവസൊനകം മൊത്രമൊണ് നൊയരി�ൊനൊയ
�ൻമൊർ ്ൃശ്യമൊ�ുന്നത്. പരിന്നരിൽ നരിന്നുള്ള �്യൊമറ 
�ൊഴ്ചയരിലൊണ് ഇേുവേുപ്െയുകം ആ്്യ രഷൊട്ട്. വരിശവൈനൊഥ
പ്നയുകം സീതപ്യയുകം വരിെൊപ്ത പരിന്ുെേുന്ന സമൂഹ
ത്രിപ്റെ രനൊട്ടമൊയരി (gaze) തപ്ന്ന �്യൊമറ �ൊഴ്ചപ്യ 
വരിലയരിേുത്ൊവുന്നതൊണ്. ചരിന്ൊ�ുലനൊയ വരിശവൈത്രി
പ്റെ ്ൃശ്യത്രിനു രശഷമൊണ് സീതയരിരലക്് �്യൊമറ 
തരിേരിയുന്നത്. സവൈപ്സമൊനമൊയ അനുഭൂതരിയരിൽ 
ലയരിച്രിേരിക്ുന്ന സീതപ്യയൊണ് ഇവരിപ്െ �ൊണുന്നത്. 
േണ്ുരപേുപ്െയുകം മുഖഭൊവത്രിൽ �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ 
അന്ർ�തങ്ൾ �ൃത്യമൊയരി അെൂർ വേച്രിെുന്നുണ്്. 
�ൊൽപനരി�മൊയ സീതയുപ്െ ഭൊവമല്ല വരിശവൈനൊഥനരിലു
ള്ളത്. സരകേൊചവുകം സകംഘർഷവുകം നരിറഞ് മരനൊഭൊ
വപ്ത് പുഞ്രിേരിയരിൽ പ്പൊതരിഞ്ു പ്�െരിപെരിക്ു�യൊ
ണ് വരിശവൈനൊഥൻ പ്ചയ്ുന്നത്. “രവണ്രിയരിേുന്നരില്ല എന്ന് 
രതൊന്നുന്നുരണ്ൊ” എന്ന വരിശവൈത്രിപ്റെ രചൊ്്യരത്ൊ
പ്െയൊണ് സവൈയകംവേത്രിപ്ല സകംഭൊഷണകം ആേകംഭരി
ക്ുന്നത്. തരന്നൊപ്െൊപെകം ജീവരിക്ൊൻ നൊെുവരിട്ടു വന്ന 
സീതരയൊെുള്ള ഈ രചൊ്്യകം ഒേുപരഷേ സരിനരിമയരിപ്ല 
ആന്േരി�മുഴക്ങ്ൾ അവരശഷരിപെരിക്ുന്ന ഒേു 
രസ്ററ്റ്പ്മൻറ് �ൂെരിയൊണ്. സവൈയകംവേത്രിപ്റെ അവസൊന
േകം�പ്ത് സീതയുപ്െ ഒറ്റപ്പെെൽ വപ്േ അവപ്േ ചൂഴ്നു 
നരിൽക്ുന്ന ഒേു ചരിന്യൊയരി ഇതു വളേുന്നുണ്്. വരിശവൈ
നൊഥൻ എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിരലക്് ഉള്ള തൊരക്ൊൽ 
പഴുത് �ൂെരിയൊണരിത്. �െുത് നരിേൊശയുകം ആത്മവരി
ശവൈൊസമരില്ലൊയ്മയുകം പ്�െമൊ�ുന്ന ഒേു സകംഭൊഷണ 
ശ്മമൊണരിവരിപ്െ �ൊണുന്നത്. മപ്റ്റൊേു തേത്രിൽ 
പറഞ്ൊൽ സരിനരിമയരിപ്ല നൊയ�സ്ൊനത്ുള്ള 
വരിശവൈനൊഥൻ എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ മൊനസരി�നരില
പ്യ പ്വളരിപ്പെെുത്ുന്ന സൂചന ആ്്യകം മുതൽ തപ്ന്ന 

സരിനരിമ നൽ�ുന്നുണ്്. 
പരിന്നീെരങ്ൊട്ടുള്ള ഓരേൊ സീനു�ളരിലുകം വരിശവൈനൊ

ഥപ്റെ നരേഷനു�ളരിൽ ആത്മസകംഘർഷത്രിപ്റെ 
സൂക്ഷധവൈനരി�ൾ �ൊണൊൻ �ഴരിയുകം. ഒന്നരിലുകം 
ഉറച്ു നരിൽക്ൊനൊവൊത് തൃപ്നൊവൊത് ഉൾക്േു
ത്രില്ലൊത് വ്യക്രിസ്ൊനമൊയരി അയൊൾ മൊറുന്നു. 
ആഖ്യൊനത്രിപ്റെ ഉപേരിമണ്ഡലത്രിൽ ഒേു പരഷേ 
ജീവരിതവരിധരിയുപ്െ ദനേൊശ്യപ്മന്ന് രതൊന്നൊപ്മകേരിലുകം 
വരിശവൈനൊഥപ്നന്ന പൊത്രസവൈേൂപപ്ത് സകംബന്ധരിച്രിെ
രത്ൊളകം അത് ആന്േരി�മൊയ വ്യഥയൊണ്. �ഥ�ളരിയരി
ലുകം മറ്റുകം തരറെെൊട്ടത്രിലൂപ്െ ഇതൾ വരിേരിഞ്് വേുന്ന 
�ഥൊപൊത്രങ്ളുപ്െ അെേു�ൾ രപൊപ്ലയൊണരിത്. 
ചഞ്ലമൊയ മരനൊ�തരിയുപ്െയുകം സവൈൊർത്തയുപ്െ
യുകം ആത്മേതരിയുപ്െയുകം പൊഠങ്ളൊണ് വരിശവൈനൊഥപ്ന 
നരിർമ്മരിപ്ച്െുത്രിേരിക്ുന്നത്. 

സീതയുപ്െയുകം വരിശവൈത്രിപ്റെയുകം അനുേൊ�നരിമരിഷ
ങ്പ്ള �ലൊപേമൊയരി തപ്ന്ന അെൂർ ആവരിഷ്കേരിക്ുന്ന 
സന്ദർഭകം സരിനരിമയരിലുണ്്. തപ്റെ പ്രിയതമപ്യ ആ�ുല
പ്പെെുത്രി പ്�ൊണ്ുള്ള �ളരിതമൊശ�ളുപ്െ േൂപത്രിലൊ
ണ് ഇേുവേുപ്െയുകം മധുവരിധു സന്ദർഭങ്പ്ള സകംവരി
ധൊയ�ൻ ആഖ്യൊനകം പ്ചയ്ുന്നത്. സകം�ീതൊത്മ�മൊയ 
പശ്ൊത്ലത്രിലൊണ് ഈ േകം�ങ്ൾ �ൊണുന്നത്. 
പൊറപ്ക്ട്ടു�ൾക്രിെയരിൽ ഇേമ്പരിപ്യത്ുന്ന �െൽ 
പ്വള്ളത്രിരലക്് ഇറങ്രിപ്ച്ല്ലു�, തീവണ്രിപെൊളത്രിൽ 
തലപ്വച്് �രിെക്ു�, അജ്ൊതമൊയ വനത്രിരലക്് 
�യറരി രപൊവു� തുെങ്രിയ പല പ്ചയ്തരി�ളുകം നെത്രി
പ്ക്ൊണ്് വരിശവൈനൊഥൻ സീതപ്യ വരിഷമരിപെരിക്ുന്നത് 
�ൊണൊകം. �ളരിതമൊശ എന്നമട്ടരിലൊണ് അയൊൾ ഇത് 
പ്ചയ്ുന്നത്. �െൽ, തീവണ്രി, വനകം തുെങ്രിയ വന്യവുകം 
തീവ്രവുമൊയ ഇെങ്ളൊണ് ഇതരിനൊയരി പ്തേപ്ഞ്െുക്ു
ന്നത്. വരിശവൈനൊഥപ്റെ മേണൊഭരിമുഖ്യത്രിപ്റെ ഇത്േകം 
്ൃശ്യപ്പെെുത്ലു�ൾ അയൊളുപ്െ ജീവരിതൊസക്രി 
തപ്ന്നയൊണ് �ൊണരിക്ുന്നത്. അപ�െങ്ളരിൽനരിന്ന് 
എല്ലൊകം സവൈയകം േഷേ രനെൊൻ തനരിക്് ആ�ുപ്മന്ന് 
പ്വളരിപ്പെെുത്ൽ �ൂെരിയൊയരി ഈ സന്ദർഭപ്ത് 
മനസ്രിലൊരക്ണ്തൊണ്. എന്നൊൽ ഈ പ്�െനങ്ൾ 
അയൊളുപ്െ പലതേകം ്ൗർബല്യപ്ത് �ൂെരിയൊണ് 
�ൊണരിക്ുന്നത്. പരിന്നീെരങ്ൊട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ളരിൽ 
ഒന്നുകംതപ്ന്ന ജീവരിതപ്ശ്നങ്പ്ള പേരിഹേരിക്ൊരനൊ 
അതരിജീവനകം നെത്ൊരനൊ അയൊൾക്് �ഴരിയുന്നരില്ല. 
വരിശവൈനൊഥപ്നക്ൊൾ ഒേുപെരി മുമ്പരിൽനരിന്നുപ്�ൊണ്് 
പ്ൊരയൊ�രി�മൊയുകം തൻമയതവൈരത്ൊെുകം �ൂെരി ജീവരി
തസന്ദർഭങ്പ്ള രനേരിെൊൻ സീത തയ്ൊറൊ�ുന്നത് 
�ൊണൊകം. 

പ്തൊഴരിലൊളരി സമേങ്ളരിൽ പപ്കേെുക്ൊപ്ത �െ
ന്നുരപൊ�ുന്ന വരിശവൈനൊഥപ്ന സരിനരിമയരിൽ �ൊണൊകം. 
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നരിലനരിൽപെരിന് ഒേു രജൊലരി എന്ന ലഷേ്യത്രിനു 
മുൻപരിൽ തപ്ന്ന രപൊപ്ല �തരിയരില്ലൊപ്ത നട്ടകം തരിേരിയു
ന്ന പ്തൊഴരിലൊളരി വർഗ്ത്രിപ്റെ സമേങ്പ്ള അവ�ണരി
ക്ു�യൊണ് വരിശവൈനൊഥൻ പ്ചയ്ുന്നത്. ഇത് രമൊരസ്കൊ 
ചലച്രിരത്രൊത്സവത്രിൽ ഒേു ചർച്ൊവരിഷയകം ആയരി
േുന്നു. എന്ുപ്�ൊണ്ൊണ് വരിശവൈനൊഥൻ പ്തരിരഷധ 
പ്�െനത്രിൽ പപ്കേെുക്ൊതരിേുന്നത് രസൊവരിയറ്റ് 
രപ്ഷേ�ർക്ുകം മനസ്രിലൊയരില്ല. പരിന്നീെ് ചരിത്രത്രിപ്ന
തരിപ്േ ഔര്്യൊ�രി� വരിമർശനമൊയരിത് മൊറരി (�ൗതമൻ 
ഭൊസ്കേൻ 2011:124). അക്ൊലത്് ര�േള ജനതയരിൽ 
ഉണ്ൊയരിേുന്ന ദവ�ൊേരി� പ്തരിസന്ധരി�ളുകം ചരിന്�
ളുകം ആ�ുലത�ളുകം ഈ ചരിത്രകം പ്തരിഫലരിപെരിക്ുന്നു
ണ്്. 

പ്തൊഴരിലരില്ലൊയ്മ രനേരിെുന്ന അഭ്യസ്തവരി്്യനൊയ വ്യക്രി 
എന്നതരിലുപേരിയൊയരി വരിശവൈനൊഥനരിൽ അലസതയുപ്െ 
അനുേണനങ്ൾ ആേൂഢമൊയരിട്ടുണ്്. എഴുത്രിലൂ
പ്െ ഉപജീവനകം നെത്ൊപ്മന്ന വ്യൊരമൊഹവുകം ദവറ്റ് 
ര�ൊളർ രജൊലരി മൊത്രകം ആഗ്രഹരിക്ുന്ന മരനൊഭൊവവുകം 
എല്ലൊകം വരിശവൈനൊഥപ്റെ സവൈതവൈപ്ത് പ്വളരിപ്പെെുത്ു
ന്നു. വരിശവൈനൊഥൻ എഴുതരിയ രനൊവലരിപ്റെ തലപ്ക്ട്ട് 
നരിർവൃതരി എന്നൊണ്. ഈ രനൊവലരിപ്റെ പ്രമയപ്ത് 
സകംബന്ധരിച്് സീതയുമൊയരി നെത്ുന്ന ചർച്യരിൽ 
�ഥയുപ്െ അവസൊനകം നൊയരി�യ്ക് ഉണ്ൊ�ുന്ന അവ
സ്പ്യക്ുറരിച്് സീത വരിമർശനകം ഉന്നയരിക്ുന്നുണ്്. 
അത് അയൊൾ ചരിേരിച്ു തള്ളു�യൊണ് പ്ചയ്ുന്നത്. 
നരിർവൃതരി എന്ന രപേുതപ്ന്ന അതരി �ൊൽപെനരി�മൊ
ണ്. ഈ ശീർഷ�കം എഴുത്ു�ൊേനൊയ വരിശവൈനൊഥപ്റെ 
മരനൊഭൊവപ്ത്യൊണ് വ്യക്മൊക്ുന്നത്. 

സൊമ്പത്രി�പ്തരിസന്ധരി�പ്ള �ുറരിച്ുള്ള ഒേു 
ചരിന്യുകം വരിശവൈകം സീതയുമൊയരി പകേുവയ്കുന്നതൊയരി 
ചരിത്രത്രിൽ �ൊണുന്നരില്ല. തപ്ന്ന പ്�ൊണ്ൊവുകംവരിധകം 
സീതയൊണ് അപ്തല്ലൊകം പേരിപൊലരിക്ുന്നത്. തനരിക്് 
ലഭരിച് അധ്യൊപ� ഉര്്യൊ�ത്രിൽ ആനന്ദരിക്ു�യുകം 
പട്ടരിണരിയുകം സൊമ്പത്രി�വുമൊയ യൊഥൊർത്്യങ്രളൊെ് 
നരിസകം�ത പുലർത്ു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന ഭൊവമൊണ് 
വരിശവൈത്രിനുള്ളത്. യഥൊസമയങ്ളരിൽ സീത തയ്ൊ
റൊക്രി പ്�ൊെുക്ുന്ന �ൊപെരിയുകം ചൊയയുകം �ട്ടരിലരിൽ 
�രിെന്ന് തപ്ന്ന �ുെരിക്ു�യുകം പച്ക്റരി�ൾ അെക്കം 
ഉപജീവനത്രിനുള്ള പ്ൊഥമരി��ൊേ്യങ്ളരിൽരപൊലുകം 
ശ്ധേരിക്ൊപ്ത �ഴരിയു�യുകം പ്ചയ്ുന്ന മരനൊഭൊവമൊണ് 
അയൊൾക്ുള്ളത്. പ്തരി�ൂല സൊഹചേ്യങ്ളരിൽ പല
രപെൊഴുകം നരിസ്കം�നൊയരിട്ടൊണ് അയൊൾ പ്പേുമൊറുന്നത്. 
മഴ പ്പയ്തു തുെങ്ുരമ്പൊൾ മുറ്റത്ുള്ള തുണരി�ൾ 
എെുക്ൊതരിേരിക്ു� (അെൂേരിപ്റെ തപ്ന്ന എലരിപെത്ൊ
യത്രിപ്ല ഉണ്രി �ുഞ്രിപ്റെ മരനൊഭൊവകം ഇവരിപ്െ 
ഓർക്ൊവുന്നതൊണ്. മുറ്റപ്ത് ദത പ്തങ്് �െരിച്ു തരി

ന്നുന്ന പശുവരിപ്ന ഓെരിക്ൊപ്ത ഉമ്മറത്രിേുന്ന് പത്രകം 
വൊയരിക്ുന്ന ജീർണതയുപ്െ ക്ൊസരി�് ഉ്ൊഹേണമൊ
യരിേുന്നു ഉണ്രി �ുഞ്്.) സീത �ർഭരിണരിയൊയരിേരിക്ുന്ന 
അവസ്യരിൽരപൊലുകം സഹൊയരമൊ പേരി�ണനരയൊ 
പ്ചയ്ൊതരിേരിക്ു� തുെങ്രിയ നരിേവധരി സന്ദർഭങ്ൾ 
വരിശവൈപ്മന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ ആത്മൊനുേൊ�മരനൊ�
തരി �ൂെുതൽ വ്യക്മൊ�ുന്നുണ്്. 

ചുേുക്ത്രിൽ സീതയുപ്െ സവൈയകംവേരിക്ൽ എന്ന 
മട്ടരിൽ പ്ബലമൊയരി നരിലപ്�ൊള്ളുന്ന ഈ സരിനരിമയരിൽ 
വരിശവൈനൊഥൻ എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ ആന്േരി� 
വരിനരിമയങ്ൾ�ൂെരി പ്സക്മൊണ്. പ്തൊഴരിലരില്ലൊയ്മ
യുപ്െ പ്ശ്നങ്ൾ, പുേുഷൊധരി�ൊേ മരനൊഭൊവത്രിപ്റെ 
പ്തരിനരിധൊനകം എന്നതരിനപെുറകം പല മൊനങ്ളരിരലക്ുകം 
വരിശ�ലനകം നെത്ൊൻ ഉള്ള സൊധ്യത�പ്ള തുറന്നു 
പ്വക്ു� മൊത്രമൊണ് ഈ �ുറരിപെ്. സരിനരിമയുപ്െ സൊകം
സ്കൊേരി�വരിശ�ലനത്രിൽ �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ അ്ൃശ്യ
മൊയ ജീവരിതങ്പ്ള �ൂെരി �ൊഢമൊയരി പൊേൊയണകം പ്ച
രയ്ണ്തൊണ്. വരിശവൈനൊഥൻ എന്ന �ഥൊപൊത്രത്രിപ്റെ 
ഭൊവങ്ളുകം ചലനങ്ളുകം സകംഭൊഷണങ്ളുകം എല്ലൊകം 
�ൂെുതൽ പേരിരശൊധരിച്ൊൽ പുതരിയ ചരില രചൊ്്യങ്ൾ 
അവ നൽ�ുകം എന്നതരിൽ സകംശയമരില്ല. ഒേുപരഷേ 
അതുതപ്ന്നയൊവൊകം �ലൊസൃഷ്രിയുപ്െ ബഹുസവൈേത
ക്് രഹതുവൊയരി തീേുന്നത്. 

അവലംബം
• േൊമൻ�ുട്ടരി പ്�.വരി. , 1989 ആധുനരി� മലയൊളസരി

നരിമ, ര�േള ഭൊഷൊ ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ട് തരിേുവനന്പുേകം. 
• േൊമചന്ദ്രൻ ജരി.പരി. , 2009, മലയൊളസരിനരിമ ര്ശകം 

ഭൊഷ സകംസ്കൊേകം, ര�േള ഭൊഷൊ ഇൻസ്റരിറ്റ്യൂട്ട് തരിേുവ
നന്പുേകം. 

• ഭൊസ്കേൻ �ൗതമൻ. , 2011, അെൂർ ര�ൊപൊല�ൃ
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Real to Reel and More: A Short 
Critical Note on Contemporary 
South Indian Cinema
• Dr Ajay S. Sekher

Critically intervene in a way that challenges and changes. 
-bell hooks, Reel to Real: Race, Sex, and Class at the Movies

 

Cinema is often seen as a playful fantasy and a visual product 
of human imagination. It is often mistaken as an escape from 

reality. On the contrary the evolutionary social history of cinema in 
concrete contexts or cultural locations and the contemporary practice 
of cinema prove that it is often wedded to reality and history 
inextricably. Illusionism and escape from socio-cultural and political 
realities have been the traditional dominant narrative tropes in 
Indian cinema for decades. The late M S S Pandian has written a lot 
on the precarious scramble of politics and cinema in South India. The 
South Indian and Kerala films are now showing a remarkable sense 
of reality, after spells of amnesia and evasions. 

There is hope in this transition. As cultural critic and film theorist 
of the oppositional gaze, Bell hooks, who passed away recently, 
observed that the people are watching cinema and there is a power in 
the gaze that is enabling. The films from the South address crucial 
human and ecological issues in myriad ways now. As hooks exhorts 
intervention is a possibility of alterity and change at large. Films 
like Avasa Viewham or Amphibian Hunt by Krishand represent the 
complex predicament of the human in intersectional ways. The frog 
like human who is shot down at the end is an image of the vanishing 
life and the equilibrium of our society and environment at large. 
In Avanovilona by Cherry Govind and Deepesh T, the trans people 
and sex-workers are juxtaposed with the social space of religious 
minorities and the history of evangelism in Kerala in precarious 
and paradoxical ways. Avanovilona is the Greek goddess of trans-

The films from the 
South address crucial 
human and ecological 
issues in myriad 
ways now. As hooks 
exhorts intervention 
is a possibility of 
alterity and change 
at large. Films like 
Avasa Viewham 
or Amphibian 
Hunt by Krishand 
represent the 
complex predicament 
of the human in 
intersectional ways.
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sexuality; according to the authors; though 
Aphrodite is commonly held as the god of 
inter-sex people. 

Experimental films on play making and 
film making itself as a metaphorical social 
act in our political contexts are making sense 
and winning audiences in Kerala festivals 
like Chavittu/Stomp by Rahman Brothers. 
Shinos and Sajad Rahmans have created this 
allegory of theatre to talk about the world 
and the country in particular in suggestive 
but unprecedented ways. The film premiered 
at Rotterdam festival also pulled the crowds 
at Trivandrum IFFK 2022 in March 2022. The 
development of the third space in theatre 
and cinema and in multiple intersectional 
ways, seems to be promising and apt for the 
times. The resurgence of theatre post Covid 
is a coincidental reality in Kerala today. 
Amateur festivals and performances are 
revolutionising the visual performance space 
hopefully in liberating ways after many 
regressions and counter revolutions in the last 
few years as the ones happened at Sabarimala 
in 2018. 

Many films in South India today are 
addressing the long-evaded issue of graded 
inequality and the caste question in various 
ways. Kannada films like Pedro by Natesh 
Hegde that make an artful difference in this 
precarious politics of representation; falls 
back to the stale aesthetics of reiterative 
or Sanatana status quo and a consensual 

sort of apology for exclusions and violent 
erasures or genocide while appropriating 
and monopolizing speech and the critical 
representations on caste and its killing rage 
in India. When the economic determinists 
are arguing against the critique of 
representations, they expel the notion 
of political representation which is the 
foundation of democracy. But in mainstream 
cinema there is an increased discussion and 
mention of the Constitution and the book of 
law now. 

The potentials and possibilities of a 
new South Indian cinema of survival in 
centralised repressive times are imminent as 
the mainstream commercial cinema itself is 
showing new liberative trends of addressing 
the graded inequality in multiple ways as 
in new Tamil cinema. Kevin Joseph's murder 
for an inter-caste marriage and many other 
hegemonic realities of the present including 
the Bishop episode are now being bravely 
represented on the silver screen in hit movies 
across Kerala. The complicit role of academia, 
media and cultural institutions of the state 
must also be critically represented in film in 

Many films in South India today are 
addressing the long-evaded issue of graded 
inequality and the caste question in various 
ways. Kannada films like Pedro by Natesh 
Hegde that make an artful difference in this 
precarious politics of representation; falls 
back to the stale aesthetics of reiterative 
or Sanatana status quo and a consensual 
sort of apology for exclusions and violent 
erasures or genocide while appropriating 
and monopolizing speech and the critical 
representations on caste and its killing rage in 
India.
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hindsight and farsightednesses in democratic 
and enabling ways. 

Some Malayalam films applauded by the 
central institutions and at state level too, 
are playing the melodramatic game of lyrical 
fables while the Constitutional sabotages and 
crises are on the rise; as many academics who 
rendered and replayed the Purana recitals 
when the violent riots were on in Kerala a few 
years back. Such Mavarata and Ramayana 
recitals called Mavarata Pattatanam by 
doyen's of Kerala history like Elamkulam; 
have created the groundwork for the 
consolidation of a Hindu commonsense and 
consensus in Kerala and led to the Sudra riots 
that suspended the rule of law and destroyed 
the Constitution in 2018. Over representation 
for historically advantaged Savarna groups 
was hijacked through pressure tactics 
in Kerala. This hegemonic textuality of 
Hindu epic narrations could be addressed 
and deconstructed in theatre and cinema 

hopefully. 
The festival circuits and circles must also 

wakeup and change to the stark realities 
of growing inequality especially after the 
riotous sabotage of the Indian Constitution 
and its social justice foundation in Kerala 
through the Viswasi Lahala or “Sudra Lahala” 
of 2018. Over representation and monopoly 
must be checked and equity and proportionate 
representation must be achieved in every 
realm lacking adequate representation of the 
people or the subaltern. The complicit role of 
academia, media and cultural institutions of 
the state must also be critically represented 
in film in hindsight and farsightedness in 
democratic and enabling ways. The politics 
and culture of representation is key to all 
these efforts towards survival and rescue. 
Let us watch the representations of the 
films and the world at large through it and 
critically engage with it all, for alterity and 
posterity. 
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ക്ിട്ിക്ണ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ സിനിമ
• ക്ഡാ. രാക്�ഷണ് എരം.ആർ.

എകം.പ്�. േൊഘരവന്ദ്രയുകം വരി.പ്�. രജൊസഫുകം രചർന്ന് എഡരിറ്റ് പ്ചയ്ത 
പുസ്ത�മൊയ 'ക്രിട്ടരി്് ഓൺ ഇന്്യൻ സരിനരിമ' ഇന്്യൻ സരിനരിമയുപ്െ 

ദവവരിധ്യങ്ളൊയ നരിേവധരി സൗന്ദേ്യൊത്മ�, േൊഷ്ടീയ തലങ്പ്ള സ്ർശരിക്ുന്നവ
യൊണ്. അക്ൊ്മരി�് വരിമർശനസവൈഭൊവങ്പ്ള ഉൾപ്ക്ൊള്ളുന്ന നരിേവധരി രലഖനങ്
ളുകം പ്ബന്ധങ്ളുകം ഇതരിൽ �ൊണൊകം. ഈ പുസ്ത�പ്ത് മൂന്നു ഭൊ�ങ്ളൊയരിട്ടൊണ് 
തരിേരിച്രിേരിക്ുന്നത്. 

ഒന്നൊകംഭൊ�കം, സരിനരിമൊസകംവരിധൊയ�േുകം അവേുപ്െ സൃഷ്രി�ളുകം എന്നതൊണ്. 
അതരിപ്ല ഒന്നൊമപ്ത് രലഖനകം രസൊരമശവൈർ ബൗമരി�് എഴുതരിയതൊണ്. ഇന്്യൻ 
സരിനരിമയരിപ്ല ഫരിലരികം പ്സൻസർഷരിപെരിപ്നക്ുറരിച്് പഠനകം നെത്രിയ രസൊരമശവൈർ 
ബൗമരി�് എഴുതരിയ രലഖനകം സത്യജരിത് രറയുപ്െ സരിനരിമൊപ്രവശനത്രിനു മുമ്പുള്ള 
ജീവരിത�ൊല ഘട്ടപ്ത് വരിവേരിക്ുന്നു. സൊയന്ൻ ്ത് എഴുതരിയ '് സൗണ്് രെൊ്് 
ഇൻ ഋതവൈരി�് ഘട്ട്് ഫരിലരികംസ് ' എന്ന രലഖനകം രമഘ ധൊക്ധൊേ, സുബർണ രേഖ 
എന്നീ സരിനരിമ�ളരിപ്ല ശബ്ദപഥങ്ളുമൊയരി ബന്ധപ്പെട്ടൊണ്. സുബർണരേഖ എന്ന 
സരിനരിമയരിൽ �ൊന്ധരിജരിയുപ്െ പ്�ൊലപൊത�പ്ത് പ്വെരിപ്യൊച്യരിലൂപ്െയുകം 'രഹ റൊകം' 
എന്ന മന്ത്രധവൈനരിയരിലൂപ്െയുകം സൂചരിപെരിക്ുന്നുണ്്. ഇത്േത്രിൽ �െന്നു വേുന്ന 
ഘട്ടക്രിപ്റെ സരിനരിമ�ളരിപ്ല ശബ്ദവരിന്യൊസപ്ത് ഈ രലഖനകം വരിശ�ലന വരിരധയമൊ
ക്ുന്നു. സത്യജരിത് രറയുപ്െ സരിനരിമയൊയ മഹൊന�റരിപ്ല പുേുഷൊധരിപത്യ �ുെുകംബ 
വ്യവസ്രയയുകം അതരിപ്റെ പതനരത്യുകം വരിശ�ലനകം പ്ചയ്ു�യൊണ് തപ്റെ രലഖ
നത്രിലൂപ്െ ര്വപ്രിയ സന്യൊൽ. 'ഋഷരിര�ശ് മുഖർജരിയുപ്െ മധ്യ വർഗ്പൊത' എന്ന 
രലഖനത്രിൽ ര്ബ് �മൽ �ൊകം�ുലരി അനുേൊധ (1960), ആനന്ദ് (1971), �ുഡ്രി [1971], 
നൗക്രി [1978] എന്നീ സരിനരിമ�പ്ള വരിശ്മൊയരി പഠരിക്ുന്നുണ്്. മൃണൊൾ പ്സന്നരിപ്ന 
അനുസ്മേരിക്ുന്നു എന്ന രജൊൺ ഡബ്്യു ഹുഡ് എഴുതരിയ രലഖനത്രിൽ �ൽക്
ത് 71, ഏ�് ്രിൻ പ്തരി്രിൻ, ഖേീജ് എന്നീ സരിനരിമ�പ്ളക്ുറരിച്് അനുസ്മേരിക്ുന്നു. 

അണ്ർസ്റൊൻ്റരികം�് ഇന്്യൻ സരിനരിമ എന്ന േണ്ൊകംഭൊ�ത്രിപ്ല ആ്്യ രലഖനത്രിൽ, 
ര്ബ്ജനരി ഹൊൾഡർ ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല മൊതൃതവൈപ്ത്ക്ുറരിച്ുള്ള ആലകേൊേരി� 
നരിർമ്മരിതരിപ്യക്ുറരിച്ൊണ് അരനവൈഷരിക്ുന്നത്. വരന്ദമൊതേകം (1946), ധർത്രി ര� 
ലൊൽ (1946), ശൃകംഖൽ (1946). ര്രശർ ്ൊബരി (1948) എന്നീ സരിനരിമ�ളരിൽ ഇന്്യയരിപ്ല 
സവൈൊതന്ത്ര്യസമേത്രിപ്റെ ഭൊ�മൊയരി സ്തീ�ഥൊപൊത്രങ്പ്ള ്ൃശ്യവൽക്േരിച്ു. രഹമൻ 
�ുപ്യുപ്െ ഭുലരിദന (1948), 42' (1950) എന്നീ സരിനരിമ�ളരിൽ സകംവരിധൊയ�ൻ രഹമൻ 
�ുപ് തപ്റെ ര്ശീയ അഭരിലൊഷങ്ൾ പ്�െരിപെരിക്ുന്നതരിനൊയരി സ്തീചരിത്രീ�േണങ്പ്ള 
'ര്ശമൊതൃ�' അപ്ല്ലകേരിൽ 'ഭൊേത്മൊതൊവ് ' ആയരി അവതേരിപെരിച്ു. എന്നരിേുന്നൊലുകം, 
എങ്പ്നപ്യകേരിലുകം ആ സ്തീ �ഥൊപൊത്രങ്പ്ള പുേുഷ ഫൊറെസരി�ൾക്ുകം പുേുഷൊ
ധരിപത്യമൂല്യങ്ൾക്ുകം അനുരയൊജ്യമൊയ വശങ്ൾപ്�ൊണ്് സന്നരിരവശരിപെരിച്രിേുന്നു. 
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ഇന്്യൻ ര്ശീയതയുപ്െ പശ്ൊത്ലത്രിൽ, പ്ത്യഷേ
ത്രിൽ സ്തീ�ളുപ്െ എല്ലൊ രമഖല�ളരിലുകം പ്ൊതരിനരിധ്യകം 
സ്ർശരിക്ുന്നുപ്ണ്കേരിലുകം, മറഞ്രിേരിക്ുന്ന അജണ് 
എല്ലൊയ് രപെൊഴുകം നരിയന്ത്രണമൊയരിേുന്നു; സ്തീവരിരമൊച
നപ്ത്ക്ുറരിച്് ഒേു മറഞ്രിേരിക്ുന്ന ഭയകം ഉണ്ൊയരിേു
ന്നുപ്വന്ന് ഈ രലഖനകം നരിേീഷേരിക്ുന്നു. അപേൊജരിത 
പൂജൊേരി എഴുതരിയ രലഖനമൊണ ്ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല 
പ്ഫമരിനരിസ്റ ്നരി�ൂഡവൽക്േണത്രിപ്റെ അെയൊളങ്ൾ 
എന്നത.് ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല േണ്  ുവരിധത്രിലുള്ള 
റരിയലരിസകം എന്ന അഭരിരഷ� ്തലു�ധ്ർ എഴുതരിയ രലഖ
നത്രിൽ പ്തരി വൈന്രി [സത്യജരിത ്രറ], ചലച്രിത്ര [മൃണൊൾ 
പ്സൻ] എന്നീ സരിനരിമ�പ്ള വരിശ�ലനവരിരധയമൊക്ുന്ന .ു 

ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല ജൊതരിപ്തരിനരിധൊനപ്ത്ക്ുറരി
ച്ൊണ ്റരിത ് ത് എഴുതുന്നത.് അച്യുത ്�ന്യൊ, അകേുർ, 
നരിഷൊന്,് മന്ദൻ, ആരേൊഹൻ, ആരക്ൊശ,് മസൊൻ, 
ദസേത ്എന്നീ സരിനരിമ�പ്ള വപ്േ ഈ രലഖനത്രിൽ 
വരിവേരിക്ുന്നു. മരിലരിന്ദ് ്ൊകംരലയുപ്െ രലഖനത്രിൽ 
ഹരിന്ദരി സരിനരിമയരിപ്ല ആക്ടറുരെയുകം സ്റൊറരിപ്റെയുകം 
രറൊളരിപ്നക്ുറരിച്ൊണ് സകംസൊേരിക്ുന്നത്. 

ജനപ്രിയ മലയൊളസരിനരിമയരിൽ വരി�സരിച്ു പ്�ൊ
ണ്രിേരിക്ുന്ന സൊകംസ്കൊേരി� ഭൊവന എന്ന വരിഷയപ്ത്
യൊണ് വരി.പ്�. രജൊസഫ് വരിശ�ലനകം പ്ചയ്ുന്നത്. 
ബൊബ്റരി മസ്ജരി്് ത�ർക്പ്പെട്ട �ൊലത്് പുറത്രി
റങ്രിയ ധ്ുവകം എന്ന മലയൊളസരിനരിമയരിൽ മുസരികം 
അപേതവൈകം എങ്പ്നയൊണ് അവതേരിപെരിക്പ്പെട്ടപ്ത
ന്നുകം അതരിപ്റെ േൊഷ്ടീയപ്മപ്ന്ന്നുകം ഈ രലഖനകം 
വരിശ്മൊയരി ചർച് പ്ചയ്ുന്നുണ്്. ദഹന്ദവ മൂല്യ
ങ്പ്ള പരിൻപറ്റുന്ന അപേ വരിര്വൈഷകം ജനരിപെരിക്ുന്ന 
നരിേവധരി ജനപ്രിയ സരിനരിമ�പ്ള ഇവരിപ്െ വരിശ�ലനകം 
പ്ചയ്ുന്നു. സവർണ് ജൊതരി മൂല്യങ്പ്ള പരിൻപറ്റുന്ന 
സരിനരിമ�ളരിൽ നരിന്നുള്ള വഴരി മൊറരി നെത്മൊണ് ന്യൂ 
ജനരറഷൻ സരിനരിമ�ൾ പ്ചയ്ുന്നപ്തന്ന് രലഖനകം 
സൂചരിപെരിക്ുന്നു. ഇന്്യൻ സരിനരിമയരിപ്ല സയൻസ് 
ഫരിഷേപ്റെ അഭൊവകം എന്ന എകം.പ്�. േൊഘരവന്ദ്രയു
പ്െ രലഖനകം എന്രിേൻ, പരി.പ്�, ര�ൊയരി മരിൽ �യ 

എന്നീ സരിനരിമ�പ്ള മുൻനരിറുത്രി പേരിരശൊധരിക്ു
ന്നു. ഇന്്യൻ ആർെ് സരിനരിമ�ൾ എന്ുപ്�ൊണ്ൊണ് 
സയൻസ് ഫരിഷേൻ രജൊണർ പ്രയൊജനപ്പെെു
ത്ൊപ്തന്നുകം അരദേഹകം രചൊ്രിക്ുന്നുണ്്. അയ്ഷ 
ഇഖ്ബൊൽ വരിശവൈരമൊഹൻ, അനുേൊധ �ുന്ദ, രമൊനരിയ 
അ�്യൊേരി എന്നരിവർ എഴുതരിയ രലഖനങ്ളുകം േണ്ൊകം
ഭൊ�ത്് �ൊണൊകം. 

വെക്് - �രിഴക്് സരിനരിമ�പ്ളക്ുറരിച്ുള്ള അരനവൈ
ഷണകം എന്ന മൂന്നൊകം ഭൊ�പ്ത് ആ്്യ രലഖനകം 
രമഘചന്ദ്ര ര�ൊങ് ബൊമരിപ്റെ മണരിപെൂേരി സരിനരിമ�പ്ള
ക്ുറരിച്ൊണ്. മണരിപെൂേരിപ്ല പ്ശസ്തങ്ളൊയ രഡൊ�്യു
പ്മൻ്ററരി സരിനരിമ�ളുകം അന്ർര്ശീയ തലത്രിൽ 
ശ്ധേരിക്പ്പെട്ട സരിനരിമ�ളുകം ഇവരിപ്െ രേഖപ്പെെുത്ു
ന്നുണ്്. ആസ്ൊമീസ് സരിനരിമൊറ്റരി�് ആഖ്യൊനങ്ൾ: 
മൊറുന്ന ഭൂഭൊ�ചരിത്രകം എന്ന ഭൊേതരി ഭൊേളരിയുപ്െ 
രലഖനകം ആസ്ൊമീസ് സരിനരിമയുപ്െ ചേരിത്രപ്ത് ഘട്ടകം 
ഘട്ടമൊയരി രേഖപ്പെെുത്ുന്നു. വരിരല്ലജ് രറൊക്് സ്റൊർ
സ്, ബുൾബുൾ, ര�ൊത്ൊരനൊ്രി, ആമരിസ് തുെങ്രിയ 
സമ�ൊലരി� ആസ്ൊമീസ് സരിനരിമ�ൾ വളപ്േയധരി�കം 
ചർച്പ്ചയ്പ്പെട്ടവയൊണ്. ലീനരിയർ ആഖ്യൊനേീതരി�
ളരിൽ ആേകംഭരിച് ആസ്ൊമീസ് സരിനരിമ�ൾ ഇന്നരിരപെൊൾ 
രനൊൺ ലീനരിയർ, ദഹപെർ നരേറ്റീവ് തുെങ്രിയ 
നരിേവധരി സരിനരിമൊസൊരകേതരി�ത�ളരിലൂപ്െ മുരന്നൊട്ടു 
രപൊയരിപ്ക്ൊണ്രിേരിക്ു�യൊണ്. �ൂെൊപ്ത പൊർത് 
ജരിത്്ബറുവ, െരിയൊസ് ദമറ്റരി, മരനൊജ് ബർ പൂജൊേരി 
എന്നരിവർ എഴുതരിയ രലഖനങ്ളുകം മൂന്നൊകം ഭൊ�ത്ു
ണ്്. 

ചുേുക്ത്രിൽ എകം.പ്�. േൊഘരവന്ദ്രയുകം വരി.പ്�. 
രജൊസഫുകം രചർന്ന് എഡരിറ്റ് പ്ചയ്ത പുസ്ത�മൊയ 'ക്രി
ട്ടരി്് ഓൺ ഇന്്യൻ സരിനരിമ' ഇന്്യൻ സരിനരിമയുപ്െ 
ചേരിത്രത്രിരലക്ുകം വർത്മൊനത്രിരലക്ുകം സഞ്
േരിക്ുന്ന മരി�ച് �ൃതരിയൊണ്. ഇന്്യൻ സരിനരിമയുപ്െ 
ഈ ദവവരിധ്യകം സൊകംസ്കൊേരി�, േൊഷ്ടീയ ദവവരിധ്യകം 
�ൂെരിയൊപ്ണന്ന് ഈ പുസ്ത�കം നപ്മ്മ ഓർമ്മപ്പെെു
ത്ുന്നു. ഇന്്യയരിപ്ല ഭേണ�ൂെ അധീശതവൈേൊഷ്ീയ
രത്യുകം സവർണ് മൂല്യങ്രളയുകം വരിമർശരിക്ു�യുകം 
അപേതവൈങ്പ്ള നരിർമ്മരിക്ുന്ന, ദവവരിധ്യങ്പ്ള 
ത�ർക്ുന്ന പ്ത്യയശൊസ്തങ്പ്ള തുറന്നു �ൊണരിക്ു
�യുമൊണ് ഈ പുസ്ത�കം പ്ചയ്ുന്നത്. 

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിടല ജാതി പ്രതിനിധാന
ടത്തക്കുറിച്ചാണ് റിത ദത്ത എഴുതുന്നത്. 
അചയുത് കന്യാ, അങ്കുർ, നിഷാന്ത്, മന്ദൻ, 

ആക്രാഹൻ, ആക്ക്രാശ്, മസാൻ, കസരത് എന്നീ 
സിനിമകടള വടര ഈ ക്ലഖനത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.
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