
ലക്ക്പിൻഭാഗത്ക്.ചിലപ്ാള്രണ്ടുഭാഗത്ടുും.മടുഖുംമൂടിധ
രിച്ചസ്ത്രീയടുുംപടുരടുഷനടുുംപലപ്ാഴടുുംനഗ്നര്.ഗണപ് ിയടു
ടടമടുഖുംമൂടിധരിച്ചമനടുഷ്യടനയടുുംചിലസന്ദര്ഭങ്ങളിൽകാ
ണാും.അ് ടുപപാടലമൃഗത്ലയടുള്ളമനടുഷ്യടരയടുും.ദൈവ
ങ്ങളായിവസ്ത്വടുുംകിരരീടവടുുംധരിച്ചസ്ത്രീയടുുംപടുരടുഷന്ാ
രടുും.കറടുത്ദൈവങ്ങളടുുംടവളടുത്ദൈവങ്ങളടുുംകടുട്ിദൈ
വങ്ങളടുും.ഇവര്ഒറ്റക്ടുുംഇരട്ക്ടുുംമൂന്ായടുുംടചറടുസുംഘ
മായടുുംകാണാും.ഇവര്നടക്ടുന്ടു;നൃത്ുംടചയ്ടുന്ടു;ഇരി
ക്ടുന്ടു;ഇഴയടുന്ടു;ടകട്ി് ിടിക്ടുന്ടു;ചടുുംബിക്ടുന്ടു;സ്വ
യടത്യടുുംമറ്റടുള്ളവടരയടുുംപരിലാളിക്ടുന്ടു.ഇട്ാടക്
യടുുംസുംഭവിക്ടുന്ത്ടകട്ിടങ്ങളടുടടടടറസടുകളിലടുുംനഗ
രടത്രടുവടുകളിലടുുംടറയിൽപാളങ്ങളിലടുുംമടുറ്റത്ടുുംഉപപ
ക്ിക്ട്ട്ടകട്ിടങ്ങള്ക്കത്ടുുംനൈികളിലടുുംവനങ്ങളി
ലടുുംഫാകടറികള്ക്ടടുത്ടുുംഒടക്യാണ്.ദൈവരൂപങ്ങളി
ൽഅല്ാത്,ആധടുനികവസ്ത്ങ്ങള്ധരിച്ചസാധാരണമ
നടുഷ്യരടുുംഈപലാകത്ടുണ്ക്.

ദൈവങ്ങടളക്ടുറിച്ചക്്രീര്ത്ടുുംവ്യ് ്യസ്മായ,നരവുംശ
ശാസ്ത്പരമായസങ്കൽപമാണ്ആഷിഷ്അവികടുന്തകസി
നിമയിൽഅവ് രി് ിക്ടുന്ത്.

‘ര് ിച്തകവ്യൂഹ്’എന്സിനിമയിപല് ടുപപാടലഈസിനി
മയിലടുുംസുംഭാഷണങ്ങള്ക്ക്/ഉച്ചരിക്ട്ടടുന്ശബ്ൈങ്ങള്
ക്ടുുംഅ് ടുളവാക്ടുന്ഇ്തന്ദരീയാനടുഭൂ് ിക്ടുുംവലിയ്തപാധാ
ന്യമടുണ്ക്.ഒന്ിലധികുംആഖ്യാ് ാക്ള്് മ്ിലടുള്ളസുംഭാഷ
ണങ്ങള്,പചാൈ്യവടുുംഉത്രവടുുംഎന്രരീ് ിയിലാണ്സിനിമ
എന്ിരിക്ിലടുുംഈസുംഭാഷണങ്ങളിലൂടടസിനിമപടുപരാഗ
മിക്ടുന്ില്.ഒരടുസുംഘത്ിടൻറപചാൈ്യങ്ങളടുുംഉത്രങ്ങളടുും
ഈസുംഘും്ടന്ആവര്ത്ിക്ടുന്ടുണ്ക്.അ് ടുപപാടലഒ
രടുസുംഘത്ിടൻറപചാൈ്യങ്ങളടുുംഉത്രങ്ങളടുുംമടറ്റാരടുകൂ
ട്ുംമടറ്റാരടുസന്ദര്ഭത്ിൽആവര്ത്ിക്ടുന്ടു.അപങ്ങയറ്റും
യാഥാര്ഥ്യമല്ാത്രരീ് ിയിലാണ്സുംഭാഷണങ്ങള്.അവ
ര്സുംഭാഷണങ്ങള്ഉരടുവിടടുകയാണ്.പരസപരുംപനാക്ാ
ട്,കാമറയിൽപനാക്ിദവകാരിക് മടുഖപത്ാഉച്ചാര
ണത്ിപലാ്രീടരഇല്ാട്ദശലരീകൃ് മായി.

അപമരിക്യിടലപറാഡ്ഐലൻഡ്സര്വകലാശാലയടു
ടടസിനിമാവിഭാഗത്ിൽഅപസാസിപയറ്റക്്തപഫസറാണ്ആ
ഷിഷ്അവികടുന്തക.സറ്റാൻപഫാര്ഡ്യൂനിപവഴ്സിറ്റിയിൽ
നിന്ക്കള്ച്ചറൽആൻഡ്പസാഷ്യൽആപ്തന്താപ്ാളജിയി
ൽപിഎച്ചക്.ഡിപനടിയിട്ടുണ്ക്.നിരകാര്ചയ്ാ,കപോപനിഷ
ത്ക്്ടുടങ്ങിപവടറയടുുംഫരീച്ചര്സിനിമകളടുുംസുംവിധാനും
ടചയ്ിട്ടുണ്ക്.പസ് ടുവിടൻറ‘പാണ്ഡവപടുര’മാണ്നിരകാര്
ചയ്യടുടടആധാരും.

ജരീവി് ടത്ക്ടുറിച്ചടുുംസിനിമടയക്ടുറിച്ചടുുംഅവികടുന്ത
കസുംസാരിക്ടുന്ടു:

‘‘വിഭജനത്ിന്മടുമ്ക്ഒരടുപഞ്ാബികടുടടുുംബത്ിലാണ്
ഞാൻജനിച്ചത്.വിഭജനത്ിന്പശഷമാണ്ഞങ്ങള്ഇന്ത്യ
യിപലക്ക്വന്ത്.പനാര്ത്ക്ടവസറ്റക്പ്തഫാണ്ിയര്പ്തപാവി
ൻസിലായിരടുന്ടുഅച്ഛടൻറകടുടടുുംബും.അമ്യടുടടകടുടടുും
ബുംലാപ�ാറിലടുും.ഇന്ത്യയിടലത്ിയഅച്ഛടൻറകടുടടുുംബും
ഡറാഡൂണിലടുുംബപറലിയിലടുമായിജരീവിച്ചടു.അമ്വടക്
ൻഡൽ�ിയിടലഒരടുഅഭയാര്ഥിപകാളനിയിലായിരടുന്ടു.
ടകാൽക്ത്യടുടട്തപാന്ത്തപപൈശത്ടുള്ളകമ്നിയിലായി
രടുന്ടുഅച്ഛന്പജാലി.ഞാൻജനിച്ചത്ജബൽപൂരിലായിരടു
ന്ടു.ദ�സകൂള്പേനുംപൂര്ത്ിയാകടുന്് ടുവടരഞാൻ
ടകാൽക്ത്യിലായിരടുന്ടു.’’

െകാൽക്കത്തനഗരംതാങ്കെെഎങ്ങെനെ�ാെക്ക
സ്ാധീനിച്ചു?
àജരീവി് ത്ിൽവളടരയധികുംസ്വാധരീനുംടചലടുത്ിയനഗ

രമാണ്ടകാൽക്ത്.കിഴക്ൻബുംഗാളിൽനിന്ടുള്ളഅഭ
യാര്ഥികള്ധാരാളമായിജരീവിച്ചിരടുന്ടകാപളാണിയൽന
ഗരത്ിടൻറട്ക്ൻപമഖലയിലാണ്ഞാൻവളര്ന്ത്.
ഒരടുപകാസപമാടപാളിറ്റൻനഗരമായിരടുന്ടുടവങ്കിലടുുംബും
ഗാളിഅല്ാ് ിരടുന്എടൻറവ്യക്ി് ്വുംഎപ്ാഴടുുംആവര്
ത്ിച്ചക്ഉറ് ിക്ട്ട്ടു.എന്ാൽ,പ് ിടയടകാൽക്ത്യടു
ടടവളടരസമ്ന്മായസാുംസകാരിക^സാമൂ�ിക^രാഷ്
്തടരീയജരീവി് ുംഎന്ിപലക്ക്ഒഴടുകിനിറഞ്ടു.ദ�സകൂള്
കാലുംട്ാട്ടു് ടന്ഞാൻനന്ദൻപകാുംപ്ലകസിൽപപായി
ഗൗരവസ്വഭാവമടുള്ളസിനിമകള്കാണടുമായിരടുന്ടു.അ് ടു
പപാടലഅക്ാൈമിഓഫ്ദഫൻആര്ട്സിൽപപായിനാട
കങ്ങള്കാണടുകയടുുംപ് ിവാക്ി.അപ്ാടടാ് ുംസാമൂ�ി
ക^രാഷ്ക്്തടരീയ്തപവര്ത്നങ്ങളിലടുുംപടങ്കടടുത്ടു് ടുടങ്ങി.മി
ഷനറിഒാഫ്ചാരിറ്റിയടുുംഎസ.എഫ്.ഐയടുുംഇ് ിൽടപ
ടടുന്ടു.ടമടല്ഞാൻരാഷ്്തടരീയപാര്ട്ികളടുമായിബന്ധമി
ല്ാത്പരിസ്ി് ിസുംഘടനകളടുമായിബന്ധട്ട്ടു്തപവര്
ത്ിച്ചടു് ടുടങ്ങി.രാഷ്്തടരീയപാര്ട്ികളടുമായിബന്ധമിടല്ങ്കി
ലടുുംഇവര്ക്ക്മാര്കസിസറ്റക്്തപ് ്യയശാസ്ത്പശ്ാത്ലമടു

ണ്ായിരടുന്ടു.സി.പി.എമ്ിടൻറആശയങ്ങപളാട്വിപയാജി
്ടുള്ളഇവര്ബുംഗാളിടലപരിസ്ി് ിരാഷ്്തടരീയ്തപവര്ത്
നങ്ങളിൽഏര്ട്ട്വരായിരടുന്ടു.പിന്രീട്ഞാൻസടുന്ദര്ബ
ൻസിടലമടുക്ടുവരടുടടഅവകാശസമരങ്ങളടുമായിബന്ധട്
ട്ടു്തപവര്ത്ിച്ചടു.അ് ടുപപാടല,പകരളത്ിൽനിന്ടുള്ളപ്ാ
മസടകാപച്ചരിയടുടടSavetheWesternGhatsമാര്ച്ചിലടുും
ഞാൻ്തപവര്ത്ിക്ടുകയടുണ്ായി.

നർമദാബച്ാവ�ാആവ്ാെനിലചുംതാങ്കൾസജീ�മാ
�ിപ്ര�ർത്തിച്ിട്ചുണ്ടവലലാ?
àഅണടക്ട്ടുകള്ടക്് ിടരയടുള്ളഇന്ത്യയിടലഏറ്റവടുുംവ

ലിയആൈിവാസിശക്ി്തപകടനമായിരടുന്ടു1990ൽമധ്യ്തപ
പൈശിടല�ര്സൂവൈിൽനടന്ത്.ഇ് ിലൂടടയാണ്ഞാൻന
ര്മൈാബച്ചാപവാആപന്ദാളടനക്ടുറിച്ചക്പകള്ക്ടുന്ത്.ദ�
സകൂള്വിൈ്യാഭ്യാസത്ിടൻറഅവസാനവര്ഷമായിരടുന്ടു
അത്.കൂട്ടുകാടരപപാടലഞാനടുുംഉപരിപേനാര്ഥുംഅപമരി

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാലയാണ്  ബംഗാൾ. 
രണ്്  പതിറ്റാണ്ിലധികമായി ആ പരീക്ഷണശാലയിൽ സജീവമാണ്  
ആ   ഷി   ഷ് അ   വി   കു   ന്   ക് എന്ന സംവിധായകൻ. ‘ആ   പ   ത്ക   ലീ   ൻ തതി   കാ   ലി   ക’ 
എ   ന്ന പുതിയ ചിതതത്ി ടൻറ  പശ്ാത്ലത്ിൽ ത ടൻറ 
സിനിമാ സങ്കൽപങ്ങൾ പങ്കുടവക്ുന്നു അദ്ദേഹം.

അണക്കെട്ടുകൾക്കെതിക്െയടുള്ളഇന്ത്യയിക്െ
ഏറ്റവടുംവെിയആദിവാസിശക്ിപ്രകടനമായിെടു
ന്ടു1990ൽമധത്യപ്രദദശിക്െഹർസൂവദിൽനടന്ത.്
ഇതിെൂക്ടയാണ്ഞാന്നർമദാബച്ാദവാ
ആദ്ാളക്നകെടുറിച്്ദകൾകെടുന്ത്.

ആഷിഷ്അവികടുന്ക്
●്രി.ക്ക.സടുദെപ്ന്

ബുംഗാളിസിനിമയിൽമാ്ത്
മല്,ഇന്ത്യൻസിനിമയി
ൽ്ടന്ഏറ്റവടുുംപരരീ

ക്ണാത്മകമാണ്ആഷിഷ്അവികടുന്തകിടൻറ
സിനിമകള്.പാ് ിരാടറയിഡടുകള്,യടു.എ.പി.എ
പപാലടുള്ളനിയമങ്ങള്,ഏറ്റടുമടുട്ൽടകാലപാ് ക
ങ്ങള്,വിചാരണയില്ാട്അനിശ്ി് മായി്ടുടരടു
ന്ജയിൽവാസും,അറസറ്റടുകള്്ടുടങ്ങിയവടയാ
ടക്നപമ്ാട്പറയടുന്ത്,ഇന്ത്യയിൽഅ്തപഖ്യാപി
്അടിയന്തരാവസ്നിലനിൽക്ടുന്ടുഎന്ടു് ടന്
യാണ്.ഇത്രത്ിലടുള്ളഒരടുപലാകമാണ്അവികടു
ന്തക‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’(KaliattheTime

ofEmergency-2016)എന്സിനിമയിൽഅവ് രി
്ിക്ടുന്ത്.കലടുഷമായഈസാമൂ�ിക^രാഷ്്തടരീ
യാവസ്യിൽപൈവരീപൈവന്ാര്ഭൂമിയിൽഅവ് രിക്ടു
കയാടണങ്കിൽഎന്താവടുുംസുംഭവിക്ടുക?സമകാലി
കാവസ്യിടല�ിുംസാത്മകസുംഭവങ്ങപളാട്അ
വര്എങ്ങടനയായിരിക്ടുും്തപ് ികരിക്ടുക?ഭൂമിയി
ൽഅവര്സ്ത്രീടയയടുുംപടുരടുഷടനയടുുംപപാടലന
ടക്ടുകയാടണങ്കിൽഅവ്യവസ്മായആധടുനിക് 
പയാട്എങ്ങടനയാണ്ഒത്ടുപപാവടുക?ഇത്രടമാരടു
പലാക്തകമത്ിൽഅവ് രിച്ചകാളിയിലൂടടയടുുംകാ
ളിയടുടടഅവ് ാരങ്ങളിലൂടടയടുുംഅ്തപഖ്യാപി് അ
ടിയന്തരാവസ്ടയക്ടുറിച്ചടുള്ള്ത്്വചിന്താപരമാ
യആപലാചനകള്അവ് രി് ിക്ടുന്ടുഈസിനിമ.

ചടുവന്നാവ്പടുറപത്ക്ക്നരീട്ിയൈടുര്ഗയടുടടമടു
ഖുംമൂടിഅണിഞ്സ്ത്രീയടുുംപടുരടുഷനടുും.പലപ്ാ
ഴടുുംമടുഖുംമൂടിമടുഖത്ാടണങ്കിൽമറ്റടുചിലപ്ാള്് 

അടിയന്തരാവസ്ഥക്ാലത്തെ
ഭീകരരൂപങ്ങൾ

● ആ   ഷി   ഷ് അ   വി   കു   ന്   ക് 

●ക്എ.എഫ്.എഫ്.ക്ക-2018/സംഭാഷണം
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●ക്എ.എഫ്.എഫ്.ക്ക-2018/സംഭാഷണം

ക്യിപലക്ക്പപാകാനടുള്ള് യാടറടടു് ിലായിരടുന്ടു.അവിട
ടത്ഒരടുയൂനിപവഴ്സിറ്റിയിൽസപകാളര്ഷിപ്ാടട്തപപവശ
നുംലഭിച്ച് ായിരടുന്ടു.പപക്,നര്മൈാബച്ചാപവാആപന്ദാള
നവടുമായിബന്ധട്ട്ക്്തപവര്ത്ിക്ാൻ്രീരടുമാനിച്ചഞാൻ
മടുുംദബയിപലക്ക്പടുറട്ട്ടു.1991ടലമണിപബലിസ് ്യ്തഗ
�ത്ിൽപടങ്കടടുത്ാണ്ഞാൻആപന്ദാളനിടല്തപവര്ത്
നങ്ങള്ക്ക്് ടുടക്ുംകടുറിക്ടുന്ത്.ഡാമിനടുപവണ്ികടുടിടയാ
ഴി് ിക്ട്ടടുന്ആൈ്യ്തഗാമത്ിടലജനുംമടുങ്ങിമരിക്ാൻ്
യാറായിസമരുംടചയ്ടുകയായിരടുന്ടു.്ടുടര്ന്ക്പലസമര
ങ്ങളിലടുുംഞാൻസജരീവമായിപടങ്കടടുത്ടു.ടപാലരീസമര്ൈ
നടത്്ടുടര്ന്ക്ആശടുപ്ത്ിയിൽ്തപപവശി് ിക്ട്ട്ടു;അറ
സറ്റക്ടചയ്ട്ട്ടു.ജരീവി് ത്ിടലവളടര്തപധാനട്ട്കാല
മാണിത്.ചടുരടുങ്ങിയകാലുംടകാണ്ക്ഇന്ത്യയിടലരാഷ്ക്്തടരീയാ
വസ്ടയകടുറിച്ചക്പനടിയഅറിവടുകള്വളടരവലടു് ാണ്.

താങ്കൾഎങ്ങെന�ാണ്സിനിമ�ിൽഎത്തി�ത?്
à മാ് ാപി് ാക്ള്പണ്ടുമടു് പലസിനിമകാണാൻപപാകടു

മായിരടുന്ടു.കടുട്ിയായിരിടക്എടന്യടുുംകൂടടടകാണ്ടുപപാ
യി.ഞങ്ങള്് ാമസിച്ചിരടുന്് ിനടുസമരീപത്ായിഒന്ിൽകൂ
ടടു് ൽസിനിമാശാലകള്ഉണ്ായിരടുന്ടു.ജന്തപിയസിനിമക
ളായിരടുന്ടുഇവിടടടയാടക്്തപൈര്ശി് ിച്ചിരടുന്ത്.പത്ാും
ക്ാസിൽപേിക്ടുന്സമയത്ക്നന്ദനിൽടവച്ചക്ഞാൻറായി
യടുടടയടുുംഘട്ക്ിടൻറയടുുംസിനിമകളടുമായിപരിചയട്ട്ടു.
ഈസിനിമകളിൽശരിക്ടുുംകടുടടുങ്ങിപ്ായി.1990ൽടകാൽ
ക്ത്യിൽനടന്അന്താരാഷ്്തടചലച്ചി്ത്പമളയിൽഞാ
ൻൈിവസവടുുംആറടുസിനിമകള്വരീ് ുംകണ്ടു.നര്മൈബച്ചാ
പവാആപന്ദാളനടുമായിബന്ധട്ട്ക്മടുുംദബയിൽ്തപവര്ത്ി
ക്ടവസിനിമാനിരൂപകനടുുംക്യൂപററ്ററടുമായഅമൃത്ഗാുംഗ
ര്പന് ൃ് ്വുംടകാടടുത്ിരടുന്സ്തകരീൻയൂനിറ്റക്എന്ഫിലിും
ടസാദസറ്റിയിൽഅുംഗമായി.ഇവിടടടവച്ചാണ്ജരീവി് 
ത്ിലാൈ്യമായിവളടര്തപധാനട്ട്സിനിമകള്കാണടുന്
ത്.അ് ിടലാന്ക്്ാര്പകാവ്സകിയടുടടസിനിമകളാണ്.ഇ
ക്ാലത്ക്പലപമളകളിലടുുംപടങ്കടടുത്ടു.നര്മൈാബച്ചാപവാ
ആപന്ദാളടൻറ്തപവര്ത്നത്ിലടുുംസാമൂ�ിക്തപവര്ത്ന
ങ്ങളിൽടപാ് ടുടവയടുുംപമാ�ഭുംഗുംസുംഭവിച്ചഞാൻഗാും
ഗറിടൻറഉപപൈശ്തപകാരുംപടുടണയിപലക്ക്്ാമസുംമാറി.
അങ്ങടനപടുടണസര്വകലാശാലയിൽആര്ക്ിപയാളജിപ
േിച്ചടുടകാണ്ിരിക്ടവൈിവസവടുുംൈരീര്ഘൈൂരുംദസക്ിളിൽ
യാ്ത്ടചയത്ഇൻസറ്റിറ്ററ്ൂട്ിടലത്ിസിനിമകള്കാണടുമാ
യിരടുന്ടു.ഈസിനിമകള്എടന്സിനിമാസുംവിധാനത്ി
ടൻറപലാകപത്ക്ക്്ള്ളിയിടടുകയായിരടുന്ടു.1995ൽആ
ൈ്യസിനിമസുംവിധാനുംടചയ്ടു.ഇൻസറ്റിറ്ററ്ൂട്ിടലസടു�ൃ
ത്ടുക്ളായിരടുന്ടുസിനിമയിൽ്തപവര്ത്ിച്ചത്.

�ിദ്ാർഥിസ്റ്റൈ്രൻഡ്ഉ്രവ�ാഗിച്ാ�ിരചുന്ചുതാ
ങ്കൾസിനിമകൾനിർമിച്ിരചുന്ത.്‘‘എലലാ�രചുംകാ
റചുകൾ�ാങ്ങചുന്ചു,ഞാൻസിനിമകൾഉണ്ടാക്കചു
ന്ചു’’എന്്താങ്കൾ്രറ�ചുക�ചുണ്ടാ�ി.2011നചും
2017നചുമിട�ിൽതാങ്കൾഅഞ്്ഫീച്ർസിനിമകൾ
സം�ിധാനംെെ�്തചു.എങ്ങെന�ാണ്ഇവ്ാൾസി
നിമക്കാ�ശ്മാ�്രണംകെണ്ടത്തചുന്ത?്
àഎനിക്ക്സിനിമ് ടന്യാണ്ജരീവി് ും.അട്ാരടുട്ാഴി

ലല്.അട്ാരടുകലാ് ാൽപര്യുംപപാലടുമല്.അത്അഗാധമാ
യആത്മരീയ്തപപയാഗമാണ്.അ് ിനാൽഞാൻഎല്ാുംസി

നിമക്ക്സമര്് ിച്ചിരിക്ടുന്ടു.വരടുമാനടമല്ാുംസിനിമയടുണ്ാ
ക്ാനായിഉപപയാഗിച്ചടു.സറ്റാൻഡ്പഫാര്ഡിൽനിന്ടുലഭി
ച്ചിരടുന്വിൈ്യാര്ഥിസദറ്റപൻഡിൽനിന്ക്മിച്ചുംടവച്ച്ടുക
ടകാണ്ാണ്ആൈ്യകാലടത്്ത�സ്വസിനിമകളടുുംആൈ്യഫരീ
ച്ചര്സിനിമയടുുംനിര്മിച്ചത്.പിന്രീട്ഒരടു്തപഫസറായികൂടടു
്ൽവരടുമാനമടുണ്ാവടുകയടുുംഅ് ടുടകാണ്ടു് ടന്കൂടടു് 
ൽപണുംമിച്ചുംടവക്ാനടുുംകഴിഞ്ടു.ഈപണവടുുംഞാ
ൻസിനിമാനിര്മാണത്ിനായിഉപപയാഗിച്ചടു.അനപലാഗി
ൽനിന്ക്ഡിജിറ്റലിപലക്ക്സിനിമമാറിയപ്ാടടപകടു് ിപ
ണുംടകാണ്ക്സിനിമഉണ്ാക്ാടമന്ായി.ഈസമയത്ാ
ണ്സ്വ് ്തന്തസിനിമകള്ക്ക്ധനസ�ായുംനൽകടുന്ജര്മ
നിയിൽനിന്ടുള്ള്തകിസറ്റരീനപകാൺറാഡിടനപരിചയട്
ടടുന്ത്.എടൻറൈര്ശനത്ിലടുുംസിനിമാ്തഭാന്തിലടുുംഅവര്
വലിയവിശ്വാസുംഅര്് ിച്ചടു.എടൻറനാല്സിനിമകളടുടട
പപാസറ്റക്ട്തപാഡകഷനിലടുുംഅവരടുടടസ�ായുംഉണ്ായി
രടുന്ടു.ആൈ്യുംമടു് ൽ്ടന്എനിക്ക്വ്യക്മായധാരണയടു
ണ്ായിരടുന്ടു,ഞാൻവല്് ടുുംസമ്ാൈിക്ടുന്ടുഎങ്കിൽഅത്
പൈവികള്പനടാപനാസ്വത്ക്സമ്ാൈിക്ാപനാകാറടുകള്വാ
ങ്ങാപനാആയിരിക്ില്ഉപപയാഗിക്ടുക.എടൻറനിലനിൽ
പിന്ആവശ്യമായത്കഴിഞ്ക്മിച്ചുംവരടുന്്ടുകസിനിമഉ
ണ്ാക്ാനായിരിക്ടുുംഉപപയാഗിക്ടുക.

താങ്കെചുെടസിനിമകെചുെടപ്രദർശനെത്തക്കചുറിച്്?
àഅസാധാരണവടുുംസങ്കരീര്ണവടുുംസാ്തമ്ൈായികദശലി

കടളലുംഘിക്ടുകയടുുംടചയ്ടുന്എടൻറസിനിമകള്സാ
ധാരണരരീ് ിയിലടുള്ള്തപൈര്ശനപവൈികളിൽ്തപൈര്ശി് ിക്ാ
ൻബടുദ്ിമടുട്ാണ്.ഗാലറികളിലടുുംമ്യൂസിയങ്ങളിലടുുംചലച്ചി
്ത്പമളകളിലടുുംയൂനിപവഴ്സിറ്റികളിലടുമാണ്സാധാരണയാ
യിഎടൻറസിനിമകള്്തപൈര്ശി് ിക്ടുന്ത്.മടറ്റാന്ക്,എട
ൻറസിനിമകളിൽ് ൽപരരായഏ് ാനടുുംമനടുഷ്യര്ഈപലാ
കത്ിൽഉള്ള് ിനാൽഞാൻഭാഗ്യവാനാണ്.ഇവര്എടൻറ
സിനിമകള്്തപൈര്ശി് ിക്ടുന്് ിൽ്തപ് ിജ്ഞാബദ്രാണ്.മടുും
ദബയിടലChatterjee&LalടൻറMortimeerChatterjee,

TaraLal,ന്യൂപയാര്ക്ിടലAicaonGallaryയടുടടProjjal
Dutta,ടകാൽക്ത്യിടലExperimenterGalleryയടുടട
്തപ് രീക,്തപിയങ്കരാക്ടുടങ്ങിയവര്എടന്പിന്തടുണച്ചക്അ
ന്ടുുംഇന്ടുുംഎടൻറസിനിമകള്്തപൈര്ശി് ിക്ടുന്ടു.

‘ആ്രതക്ലീൻപതികാലിക’െസലലചുവലാ�്ഡിലാണ
വലലാെിപതീകരിച്ത?്ഡിജിറൈൽസിനിമ�ചുെടഈ�ചു
ഗത്തിലചുംഎന്ചുെകാണ്ടാ�ിരചുന്ചുഅത്?
à 16എും.എമ്ിലാണ്‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’ചി്ത്രീകരി

ച്ചത്.2009ലാണ്ഞാൻഈസിനിമയടുടടപജാലി് ടുടങ്ങിയ
ത്.അ് ായത്,ഡിജിറ്റൽഅധിനിപവശുംശക്മാകടുന്് ിന്
മടുമ്ക്.അന്ക്സിനിമടയടടുക്ാൻആളടുകള്ഏടറഇഷ്ടട്ട്ി
രടുന്ത്35എും.എമ്ടുും16എും.എമ്ടുമായിരടുന്ടു.വിഡിപയാ
യിൽവിശ്വസിക്ടുന്ഒരാളായിരടുന്ില്ഞാൻ.അ് ിനാൽ,
16എും.എമ്ിൽചി്ത്രീകരണും് ടുടങ്ങി.ഈസിനിമയടുടടചി
്ത്രീകരണും്ടുടങ്ങാൻമൂന്ക്വര്ഷപത്ാളടമടടുത്ടു.എഡി
റ്റക്ടചയ്ാനടുുംശബ്ൈപലഖനത്ിനടുുംവരീണ്ടുടമാരടുനാലടുവ
ര്ഷവടുും.അ് ിനിടയിൽഞാൻമൂന്ക്സിനിമകള്എടടുത്ടു-
‘കപോപനിഷത്ക്’(2011),‘ര് ിച്തകവ്യൂഹ്’(2013),‘കൽക്ി
മന്ദാൻകഥ’(2015).‘ര് ിച്തകവ്യൂഹ്’പൂര്ണമായടുുംഡിജിറ്റ
ൽസിനിമയാണ്.മറ്റക്രണ്ക്സിനിമകള്സങ്കരസിനിമകളാ
ണ്.16എും.എമ്ടുുംഡിജിറ്റൽസിനിമാപറ്റാ്തഗഫികാമറയടുും
ചി്ത്രീകരണത്ിന്ഉപപയാഗിച്ചടു.‘കപോപനിഷത്ക്’ടറഡ്
4Kഡിജിറ്റൽകാമറയിലടുുംസൂ് ര്16കാമറയിലടുമാണ്ചി
്ത്രീകരിച്ചത്.‘കൽക്ിമന്ദാൻകഥ’യടുടടഭൂരിഭാഗവടുുംസൂ് ര്
16കാമറയിലടുുംകടുറച്ചക്ഭാഗുംഡിജിറ്റൽകാനൻ5ഡികാമറ
യിലടുമാണ്ചി്ത്രീകരിച്ചത്.

െസലലചുവലാ�്ഡചുംഡിജിറൈൽകാമറ�ചുംമാറിമാറിഉ്ര
വ�ാഗിക്കചുന്ത്താങ്കെചുെടസിനിമാരീതിെ�എങ്ങ
െന�ാണ്സ്ാധീനിച്ത?്
à 2009നടുും2016നടുുംഇടയിൽപലാകടമങ്ങടുുംസിനിമാനിര്മാ

ണരരീ് ിയിൽഒരടുപരിവര്ത്നത്ിടൻറകാലഘട്മായിരടു
ന്ടു.ഞാൻഈസിനിമയടുടടപജാലി്ടുടങ്ങിയപ്ാള്,സാ
പങ്ക് ികമായികൂടടു് ൽസ്വരീകാര്യമായചി്ത്രീകരപണാപാധി
ടസല്ടുപലായഡായിരടുന്ടു.ടസല്ടുപലായഡ്പ്തപാസസടച
യ്ടുകയടുും്തപിൻറ്ടചയ്ടുകയടുുംടചയ്ടുന്മികവടുറ്റ് ടുുംടചല
വ്കടുറഞ്് ടുമായനിരവധിലാബടുകള്അപ്ാഴടുുംഇന്ത്യയി
ലടുണ്ായിരടുന്ടു.അറരീടഫ്ലകസ,ആറ്റൺഎന്ിവആസമയ
ത്ടുുംസിനിമാകാമറകള്നിര്മിച്ചിരടുന്ടു.ടകാഡാക്ിടൻറ
യടുുംഫടുജിയടുടടയടുുംടസല്ടുപലായഡ്ഫിലിമടുകള്അപ്ാ
ഴടുുംലഭ്യമായിരടുന്ടു.എന്ാൽ,2016ഓടട,സിനിമാനിര്മാണ
പമഖലസമൂലമായഒരടുസാപങ്ക് ികമാറ്റത്ിന്വിപധയമാ
യി.ടസല്ടുപലായഡ്ഫിലിമിടൻറഉൽപാൈനുംഫടുജി2013ൽ
അവസാനി് ിച്ചടു.അറിടഫ്ലകസടുുംആറ്റണടുും2012ൽസിനി
മാകാമറകളടുടടനിര്മാണുംനിര്ത്ി.സാവധാനും,പലാക
ടമങ്ങടുമടുള്ളഫിലിുംപ്തപാസസിങ്ലപബാറട്റികള്ക്ടുും് ാ
ഴക്വരീണടു.2009ൽഇന്ത്യയിൽഒരടുഡസപനാളുംഫിലിുംപ്തപാ
സസിങ്ലാബടുകള്ഉണ്ായിരടുന്ടു.ഇപ്ാള്,മടുുംദബയി
ടലഒരടുലപബാറട്റിയിൽമാ്ത്മാണ്ഫിലിമടുകള്പ്തപാസ
സടചയ്ടുന്് ടുും്തപിൻറ്എടടുക്ടുന്് ടുും.

സിനിമാ്തപൈര്ശനത്ിലടുുംകാര്യമായമാറ്റമടുണ്ായി.പത്ടു
വര്ഷത്ിനിടട,ഡിജിറ്റൽ്തപൈര്ശനുംടസല്ടുപലായഡ്്തപൈ
ര്ശനടത്പൂര്ണമായിപടുറത്ാക്ിക്ഴിഞ്ടു.

സിനിമെ�ന്സങ്കൽ്രത്തിന്അ്രാരമാ�മാറൈമാ
ണചുണ്ടാ�ിരിക്കചുന്ത.്്രരമ്പരാഗതകലാരൂ്രങ്ങ
ൾക്കിട�ിെലഅതിരചുകൾമാഞ്ചുവ്രാ�ി.�ി�ിധമാ
ധ്മങ്ങൾക്കിട�ിൽ്രചുതി�കൂടിവച്രലചുകെചുംകൂട്ാ
�പ്ര�ർത്തനങ്ങെചുംസംഭ�ിക്കചുക�ാണ്..?
àഅട്,അത്സ് ്യമാണ്.സിനിമയടുടടരൂപങ്ങളടുുംഉള്ളട

ക്വടുുംസ്ിരമായിമാറിടക്ാണ്ിരിക്ടുകയാണ്.എന്ാൽ,
കഴിഞ്ഒരടുൈശകത്ിടലനിര്ണായകമായപരിവര്ത്നും
എന്ക്പറയടുന്ത്സിനിമയടുടട്തപൈര്ശനുംഅനപലാഗിൽനി
ന്ക്ഡിജിറ്റൽസപങ്ക് ത്ിപലക്ക്മാറിയ് ാണ്.ഞാൻമടുമ്ക്
പറഞ്് ടുപപാടല,സിനിമയടുടടഡിജിറ്റൽവത്കരണുംനി
ര്മാണരരീ് ിടയമാറ്റിമറിച്ചടു.എന്ാൽ,ഏറ്റവടുുംൈൂരവ്യാപക
പരിവര്ത്നമടുണ്ായത്സിനിമാ്തപൈര്ശനത്ിലാണ്.അ
നപലാഗ്കാലത്ക്,വലിയഓഡിപറ്റാറിയങ്ങളിൽഒപരസമ
യുംനൂറടുകണക്ിന്പ്തപക്കര്ക്ടുമടുന്ിൽ35എും.എുംഅ
ടല്ങ്കിൽ16എും.എുംട്തപാജകഷനിലാണ്സിനിമ്തപൈര്ശി
്ിക്ട്ട്ത്.സിനിമഒരടുസാമൂ�ിക്തപവര്ത്നമായിപ്തപ
ക്കര്അനടുഭവിച്ചഅവസരമാണ്അത്.

വിഡിപയാടടകപനാളജിയടുടടവരപവാടട,ടടലിവിഷൻ
വ്യാപകമായി.സിനിമഎന്ത്ഒരടുകടുടടുുംബകാര്യമായി.സി
നിമസാമൂ�ിക് ലത്ിലടുള്ളഅനടുഭവുംഎന്നിലയിൽനി
ന്ക്സ്വരീകരണമടുറിയിടലപയാടബഡ്റൂമിടലപയാസ്വകാര്യ
അനടുഭവമായിമാറി.ഡിജിറ്റൽടടകപനാളജിയടുടടവരപവാ
ടട,സിനിമകൂടടു് ൽസ്വകാര്യമായി.ലാപപടാ് ിപലപക്ാ
പഫാണിപലപക്ാഅടല്ങ്കിൽടാബ്ടലറ്റിപലപക്ാസിനിമാ
അനടുഭവുംചടുരടുങ്ങി.

പ്തപക്കരടുടടഈചി് റിടത്റിക്ൽസിനിമകാണടുന്
അനടുഭവടത്് ടന്മാറ്റിമറിച്ചടു.ഒരടുഇരടുട്ടുമടുറിയിൽഇരടു
ന്ക്സിനിമകാണടുകമാ്ത്ുംടചയ്ടുകഎന്രരീ് ിമാറി.പക
രും,അട്ാരടു്ടുടര്ച്ചയില്ാത്അനടുഭവമായി.ഇന്ക്ഭൂരി
ഭാഗുംസിനിമകളടുുംലാപപടാപ,ടമാദബൽപപാലടുള്ളവ്യ
ക്ിഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽപലപ്ാഴായികാണടുന്് ാണ്.
ഇനിയപങ്ങാട്ക്സിനിമകാണൽഎന്ത്സാമൂ�ികമായഒ
രടുസുംഭവമല്.മറിച്ചക്,അട്ാരടുവ്യക്ിപരമായകാര്യമാണ്.
ഈമാറ്റുംവിവിധ് രത്ിലടുള്ളൈൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങള്ക്ടുുംജ
ന്ുംനൽകി.ടനറ്റക്ഫ്ലികസപരമ്രഇ് ിന്ഉൈാ�രണമാണ്.

സിനിമകാണടുകഎന്ത്പടുസ്കുംവായിക്ടുന്് ടുപപാ

അസാധാെണവടുംസങ്കീർണവടുംസാപപ്രദായിക
ശശെികക്ളെംഘികെടുകയടുംക്െയ്ടുന്എക്ന്റ
സിനിമകൾസാധാെണെകീതിയിെടുള്ളപ്രദർശന
ദവദികളിൽപ്രദർശിപ്ികൊന്ബടുദ്ിമടുട്ാണ്.

● ‘ആ   പ   ത്ക   ലീ   ൻ തതി   കാ   ലി   ക’യിൽ നിന്ന്  ഒരു രംഗം
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ടലയായിഎന്ടുപറയാും.കാരണും,പ്തപക്കര്ക്ക്അവരടു
ടടഇഷ്ടത്ിനനടുസരിച്ചക്സിനിമകണ്ക്പൂര്ത്ിയാക്ാും.
ഇഷ്ടമടുള്ളപ്ാള്എഴടുപന്റ്റക്പപാവടുകയടുുംവരീണ്ടുുംകാണടു
കയടുുംടചയ്ാും.അനപലാഗിടൻറകാലത്ക്ഇല്ാ് ിരടുന്ആ
വിഷ്കാരരൂപങ്ങളാണ്ഇ് പത്ടുടര്ന്ക്രൂപട്ട്ടുവന്ത്.
പഷാര്ട്ക്ഫിലിും(യൂട്യൂബിൽസാധാരണും),സിനിമപപാടല
ദൈര്ഘ്യമടുള്ളഎ് ിപസാഡടുകള്(പസ്തകഡ്ടഗയിുംസപപാ
ടലടനറ്റക്ഫ്ലികസിൽസാധാരണമായത്)്ടുടങ്ങിയവഇങ്ങ
ടനയടുണ്ായ് ാണ്.

പ്രദർശനശാലകെചുംമാറിക്കഴിഞ്ചു.മൾട്ിപ്ലകസ്ചു
കെചുെടഇക്കാലത്്ത,താങ്കെചുെടസിനിമകൾമചും
റ്ബ�ിെലൊറൈർജി&ലാൽവ്രാലചുള്ളആർട്്ഗാല
റികെിലാണ്പ്രദർശി് ിക്കചുന്ത?്
àചലനചി്ത്ങ്ങളടുടടകടുത്ിടയാഴടുക്ക്1970കളിടലവിഡി

പയാടടകപനാളജിയടുടടആവിര്ഭാവപത്ാടടയാണ്് ടുടങ്ങി
യത്.വുംശാവലിപരമായിപറഞ്ാൽ,ഈചലനചി്ത്ങ്ങ
ളടുടടവരവ്സിനിമടയക്ാള്കലാപാരമ്ര്യത്ിൽനിന്ാ
ണ്.സിനിമയടുടടയടുക്ിഅട്ിമറിക്ട്ട്ടു.ചലനചി്ത്ങ്ങ
ള്ശിൽപകലയടുടടയടുുംഇൻസറ്റപലഷടൻറയടുുംഭാഗമായി
കണക്ാക്ട്ട്ടു.അത്പമാണിറ്ററിടലഒരടുചി്ത്മായാലടുും
അടല്ങ്കിൽവിഡിപയായടുടടയടുുംട്തപാജകടറടുകളടുടടയടുുംസ
�ായപത്ാടടയടുള്ള്തപൈര്ശനമായാലടുും.

ബ�ടുവിധമാധ്യമങ്ങളിലൂടടയടുള്ള്തപൈര്ശനുംലക്്യമിട്ക്
കറടുത്ടപട്ിക്ക്പകരുംദവറ്റക്ക്യൂബടുകളിലാണ്അവ്തപ
ൈര്ശി് ിച്ചത്.ഈചലനചി്ത്ങ്ങള്മിക്് ടുുംആഖ്യാപന് 
രമായിരടുന്ടു.ഘടനാപരമായിഓഡിപറ്റാറിയങ്ങളിൽകാണടു
ന്ആഖ്യാനസിനിമടയക്ാള്അപമരിക്യിടലയടുുംയൂപറാ
്ിടലയടുുംയടുദ്ാനന്തരഅവന്തക്ഗാര്ദ്സിനിമാരരീ് ികപളാ
ട്പചര്ന്ടുനിൽക്ടുന്് ായിരടുന്ടുഅവ.ഈരണ്ക്രരീ് ിക
ള്ക്ടുമിടയിൽവ്യക്മായപവര്്ിരിവ്ഉണ്ായിരടുന്ടു.എ
ന്ാൽ,ഡിജിറ്റൽസിനിമയടുടടകടുടത്ാഴടുക്ിൽഈരരീ് ി
കള്മങ്ങിപ്ായി.സിനിമാനിര്മാണുംടചലവ്കടുറഞ്് ടുും
്ാങ്ങാനാവടുന്് ടുമായി.അപ്ാടടാ് ും,ടകാണ്ടുനടക്ാവടു
ന്ഡിജിറ്റൽ്തപൈര്ശനത്ിടൻറവിശ്വാസ്യ് ഓഡിപറ്റാറിയ
ങ്ങളിപല് ിടനാ് വടുമായി.്തകപമണ,ഗാലറികളിടലദവറ്റക്
ക്യൂബ്ബ്ാകപബാകസടുകളിപലക്ക്പരിവര്ത്നുംടചയ്ട് 
ട്ടു.ചാറ്റര്ജി&ലാൽപപാലടുള്ളഗാലറികളിടലഎടൻറസി
നിമയടുടട്തപൈര്ശനുംഈപരിവര്ത്നത്ിടൻറഫലമാണ്.

‘‘നന്മ�ചുെടസംരക്ഷണത്തിനാ�ചുംദചുഷ്ടെരനിപഗ
ഹിക്കാനചുംധർമംസംസ്ാ്രിക്കാനചും�ചുഗ�ചുഗാന്
രങ്ങെിൽഞാൻഅ�താരെമടചുക്കചും’’എന്്ഭഗ�ദ്
ഗീത�ിൽ്രറ�ചുന്ചു.സിനിമെ�ക്കചുറിച്്െിന്ിക്കചു
വമ്പാൾതാങ്കെെഈ�ാക്കചുകൊവണാസ്ാധീനിക്കചു
ന്െതന്്ഞാൻസംശ�ിക്കാറചുണ്്ട..?
à ‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’ടയക്ടുറിച്ചക്പറയടുപമ്ാള്്ാ

ങ്കള്ഗരീ് ഉദ്രിക്ടുന്ത്കൗ് ടുകകരമാണ്.ഭഗവദ്ഗരീ് വ്യ
ക്ിനിഷ്േമായകൃ് ിയാണ്.ഇന്ത്യൻജാ് ിവ്യവസ്യടുടട
മിക്വക്ാക്ളടുുംഇ് ിടനഅ്തപധാനകൃ് ിയായാണ്പ
രിഗണിച്ചത്.പടുരാ് നഇന്ത്യയിൽഇട്ാരടു്തപചാരമടുള്ള
കൃ് ിയായിരടുന്ില്.ഉൈാ�രണത്ിന്,കഴിഞ്സ�്തസാ
ബ്ൈത്ിൽഒരടുഡസനിൽ്ാടഴനിരൂപണങ്ങളാണ്ഭഗവ
ദ്ഗരീ് ടയക്ടുറിച്ചക്ഉണ്ായത്.എന്ാൽ,കഴിഞ്നൂറ്റാണ്ി

ൽമാ്ത്ുംനൂറടുകണക്ിന്പരിഭാഷകളടുുംനിരൂപണങ്ങളടുമടു
ണ്ായി!�ിന്ദടുമ് ടത്ഉയര്ത്ിക്ാട്ടുന്്തഗന്ഥടമന്നി
ലയിൽഭഗവദ്ഗരീ് ക്ക്്തപാമടുഖ്യുംലഭിക്ടുന്ത്സ്വാ് ്തന്ത്യ
സമര്തപപക്ാഭനാളടുകളിടലപൈശരീയ് യടുടടഉൈയപത്ാ
ടടയാണ്.20ാുംനൂറ്റാണ്ിടൻറ്ടുടക്പത്ാടട,ആധടുനിക
�ിന്ദടുനപവാത്ാനത്ിടൻറ്തപ് രീകമായിഇത്അവ് രി
്ിക്ട്ട്ടു.സമകാലിക�ിന്ദടുമ് ത്ിൽഇ് ിടൻറ്തപചാ
രത്ിന്കാരണും1785ടലഇുംഗ്രീഷ്പരിഭാഷയാടണന്ക്പ
ണ്ഡി് ന്ാര്വാൈിക്ടുന്ടു.് ങ്ങളടുടട്തകിസ്്യൻദബബിളി
ടൻറഅനടുകരണടമന്നിലയിൽ�ിന്ദടുദൈവശാസ്ത്ത്ി
ടൻറ്തഗന്ഥമായിടകാപളാണിയൽഭരണകൂടുംഭഗവദ്ഗരീ് 
ക്ക്അുംഗരീകാരുംനൽകി.

വാറൻപ�സറ്റിങ്സിടൻറകാലമായിരടുന്ടുഅത്.പടു് ടു
്ായികരീഴടക്ിയജനങ്ങടളഭരിക്ടുന്് ിന്സമ്ൂര്ണമാ
യവിജ്ഞാനശാസ്ത്ത്ിനായടുള്ളടകാപളാണിയൽഅ
ധിനിപവശകരടുടടഅടങ്ങാത്അഭിവാഞ്ഛഅവരിൽൈൃ
ശ്യമായിരടുന്ടു.അപദേ�ത്ിടൻറകാലത്ാണ്മനടുസമൃ് ി
നിയമ്തഗന്ഥമായടുുംഭഗവദ്ഗരീ് ആത്മരീയ്തഗന്ഥമായടുുംഅ
വ് രി് ിക്ട്ട്ത്.ഇവിടട്തശദ്ിപക്ണ്ഒരടുകാര്യമടുണ്ക്.

18ാുംനൂറ്റാണ്ിൽബുംഗാള്മടുഖ്യമായടുുംഒരടു്ാ്തന്തികപലാ
കമായിരടുന്ടു.ഗരീ് യടുുംഉപനിഷത്ടുകളടുുംപപാലടുള്ളകൃ
്ികള്്തബാഹ്മണരായകടുലരീനവിഭാഗുംപനരപത്സ്വായ
ത്മാക്ിയിരടുന്ടു.പടു് ിയഭരണാധികാരികടളമ് കാര്യ
ങ്ങളിലടുുംസാുംസകാരികകാര്യങ്ങളിലടുുംഉപപൈശിച്ചിരടുന്
ത്ഇവരായിരടുന്ടു.ഇന്ത്യൻസ്വാ് ്തന്ത്യസമര്തപസ്ാനത്ി
ടൻറ്ടുടക്പത്ാടട,ഗാന്ധി,്ിലക്ടുടങ്ങിയവല് ടുപ
ക്വാൈികള്ഉള്ട്ടടഎല്ാവിഭാഗുംപൈശരീയവാൈികള്ക്ടുും
ഭഗവദ്ഗരീ് സ്വരീകാര്യമായി.

ഭഗ�ദ്ഗീതഒരചുആധചുനികപഗന്ഥമാെണന്ാണ്താ
ങ്കൾ്രറ�ചുന്ത?്
àഅല്,�ിന്ദടുമ് ത്ിടൻറഅടിസ്ാന്തഗന്ഥമാണ്ഭഗവ

ദ്ഗരീ് ടയന്ത്ടകാപളാണിയൽആധടുനിക് യടുടടസൃഷ്
ടിയാണ്.ടകാപളാണിയൽഭരണകൂടത്ിൽസ്വാധരീനുംലഭി
ച്ചഒരടുവിഭാഗുംകടുലരീന�ിന്ദടുക്ള്(ബുംഗാളിദവഷ്ണ
വ്തബാഹ്മണര്)മാ്ത്ും്തപധാനമായികരടു് ിയ്തഗന്ഥമായി
രടുന്ടുഭഗവദ്ഗരീ് .

പാര്ഥചാറ്റര്ജിപറയടുന്് ടുപപാടല,പാശ്ാ് ്യസുംസകാ
രത്ിടൻറഉൽപന്ങ്ങളായആധടുനികപൈശരീയവാൈികളാ
ണ്ഭഗവദ്ഗരീ് ടയമടുഖ്യധാരയിപലക്ക്ഉയര്ത്ിയത്.അ് രീ
വസങ്കരീര്ണവടുുംദവജാ് ്യുംനിറഞ്് ടുമായ്തപപഞ്ത്ി
പലക്ടുള്ളഏക് ാപക്ാൽഎന്സങ്കൽപത്ിൽഭഗവദ്ഗരീ
്മയങ്ങികിടക്ടുകയാണ്.ഭയാനകമാുംവിധുംദവവിധ്യമാ
ര്ന്വ്യാഖ്യാനങ്ങള്ക്ിടയാക്ടുന്ഈ്തഗന്ഥത്ിടൻറഅ
ങ്ങപയറ്റുംസൂക്ക്മമായഅര്ഥ് ലങ്ങള്ഇത്കൂടടു് ൽഗൗര
വമടുള്ള് ാക്ടുന്ടു.ഉൈാ�രണത്ിന്,സമാധാനവാൈിയായ
ഗാന്ധിയടുുംനാസിഫാഷിസറ്റായട�ൻറിച്ചക്�ിുംലറടുുംഈ
കൃ് ിടയദബബിള്എന്ക്വിളിച്ചടു.പ�ാപളാകാസറ്റിടൻ
റആസൂ്ത്കനായ�ിുംലര്ജൂ് ന്ാരടുടടനി്തഗ�ടത്ന്യാ
യരീകരിക്ാൻഭഗവദ്ഗരീ് യടുടടയടുക്ിടയകൂട്ടുപിടിച്ചടു.ഭ
ഗവദ്ഗരീ് പകവലുംദ�ന്ദവ്തഗന്ഥമല്.ദവഷ്ണവദൈ
വശാസ്ത്ത്ിടൻറപക്തന്ദബിന്ദടുവായകൃ് ിയാണ്ഇത്.മടു
ഖ്യമായടുുംദവഷ്ണവപരിപ്തപക്്യത്ിൽനിന്ക്�ിന്ദടുമ് 
ത്ിടൻറവിവിധദകവഴികടളഒരടുമി് ിക്ാനടുള്ളഉൈ്യമമാ
ണ്ഈകൃ് ിനടത്ടുന്ത്.ഒരര്ഥത്ിലടുും‘ആപത്കലരീൻ
്ത്ികാലിക’ടയഈകൃ് ിസ്വാധരീനിച്ചിട്ില്.്ാങ്കള്ചൂണ്ി
ക്ാട്ിയവരികളടുടടകാര്യത്ിൽപ്ാലടുും.പവണടമങ്കിൽ,മടു
ൻപഞാടനടടുത്‘കൽക്ിമന്ദാൻകഥ’ടയഈവരികളടുടട
പരിസരത്ടുനിന്ക്മനസ്ിലാക്ാവടുന്് ാണ്.വിഷ്ണടുവി
ടൻറപത്ാമടത്യടുുംഈസിനിമയിടലയടുുംഅവ് ാരമാ
യകൽക്ിടയക്ടുറിച്ചടുള്ളഅപന്വഷണത്ിൽആരുംഭിക്ടു
ന്സിനിമയാണ്ഇത്.ൈടുഷ്ടടരനി്തഗ�ിക്ാനടുുംധര്മസും
സ്ാപനത്ിനടുമായികലിയടുഗത്ിൽവരടുടമന്ക്വിശ്വസി
ക്ട്ടടുന്അവ് ാരമാണ്കൽക്ി.സാമടുവൽടബക്റ്റി
ടൻറപഗാപൈാടയപ്ാടലഇനിയടുുംവരാനിരിക്ടുന്വിഷ്ണടു
വിടൻറഈഅവ് ാരത്ിൽനിന്ാണ്കൽക്ിമന്ദാൻകഥ
പിറവിടയടടുക്ടുന്ത്.് ാ്തന്തിക് ത്്വമരീമാുംസടയആസപ
ൈമാക്ിയാണ്‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’എടടുത്ിട്ടുള്ളത്.

ഇന്്�ിൽമതത്തിെൻറകാര്ത്തിൽഒരചുനവ�ാ
ത്ാനപ്രപകി�നടക്കചുക�ാണ്.്രചുവരാഗമനനില്രാ
ടചുകൾക്്കവ്രരചുവകട്വകരെത്തിൽവ്രാലചുംനിര�ധി
വക്ഷപതങ്ങൊണ്നിർമിക്കെ്ടചുന്ത.്സമാനരീതി�ി

ൽ,നാവശാന്മചുഖമാ�നിര�ധിവക്ഷപതങ്ങൾ്രചുനരചു
ദ്ധരിക്കെ്ടചുന്ചു.വകരെത്തിൽപ്രാവദശികവദ�ന്മാ
ർക്കചുംവദ�ിമാർക്കചുമാ�ിനിര�ധിവക്ഷപതങ്ങെചുണ്്ട.
ഇ�ിെട്രൂജെെയ്യചുന്ത്പബാഹ്മണരലല.ഉത്സ�കാല
ത്്തതാഴന്്ജാതി�ിൽെ്ട്ആെചുകൾറ്ദ�ിക്ര
രിവ�ഷത്തിവലക്്ക്രരി�ർത്തനംെെയ്യെ് ടചുക�ചുംഭ
ക്തർക്കചുമചുന്ിൽെകട്ി�ാടചുക�ചുംെെയ്യചുന്ചു.�ഥാ
ർഥജീ�ിതത്തിൽതാഴന്്ജാതി�ിൽെ്ട്ഈആ
െചുകൾക്്കകചുലീനജാതി�ിൽെ്ട്�ർെക്കാ് ംസ്ാന
മിലല.സ്ഭാ�ത്തിൽ്രൂർണമാ�ചുംപദാ�ിഡസംസ്കാ
രമാണ്ഇത.്എന്ാൽ,അടചുത്തകാലത്്തഈപ്രാവദ
ശികറ്ദ�ങ്ങെസംസ്കൃത�ചുമാ�ചുംപബാഹ്മണസം
സ്കാര�ചുമാ�ചുംബന്ി് ിക്കാനചുള്ളപ്ര�ണത�ചു
ണ്്ട.ഇതചു�ഴി,തവദ്ദശീ�മാ�സംസ്കാരെത്തതചുടച്ചു
നീക്കാനാണ്അ�ർപശമിക്കചുന്ത?്
à മ് ുംഎന്ത്ചലനാത്മകമായഒരടുസാുംസകാരിക്തപ്തകി

യയാണ്.ഇത്എല്ായപപാഴടുുംചലനാത്മകമാണ്.നാും�ി
ന്ദടുമ് ുംഎന്ക്വിളിക്ടുന്് ിടൻറകാര്യത്ിൽ,ആവര്ത്ന

വടുും് ടുടച്ചടുമായക്ലടുുംപടുനരാവിഷ്കാരവടുുംപടുനഃ്തപ് ിഷ്േ
യടുടമല്ാുംഅ് ിടൻറവ്യക്ി് ്വത്ിടൻറസ്ായരീഭാവമാണ്.
�ിന്ദടുമ് ുംഎന്ത്ട്റ്റായ്തപപയാഗമാണ്.അത്ഒരടുഏകരീ
കൃ് മ് പമാവരീക്ണഗ് ിപയാഅല്.പരസപരുംസുംഘര്ഷ
ത്ിപലര്ട്ട്ആശയങ്ങളടുടടയടുുംആചാരങ്ങളടുടടയടുുംസും
സകാരങ്ങളടുടടയടുുംസങ്കൽപങ്ങളടുടടയടുുംകൂടാരമാണ്.ടകാ
പളാണിയൽഇൻപഡാളജിസറ്റടുകളടുും്ടുടര്ന്ക്പൈശരീയവാൈി
കളായചരി്ത്കാരന്ാരടുുംഇപ്ാള്യാഥാസ്ി് ികചരി്ത്
കാരന്ാരടുുംസടുസ്ിരവടുുംമാറ്റമില്ാത്് ടുമായമൗലിക�ി
ന്ദടുമ് ടത്യാണ്അവ് രി് ിക്ടുന്ത്.നാനാ് ്വങ്ങടളയടുും
ദവവിധ്യങ്ങടളയടുുംഅവര്ഊന്ി് റഞ്ിട്ടുണ്ക്.എന്ാൽ,
വിശാലമായപരിസരത്ക്സാരാുംശുംഅവ് രി് ിക്ാനാണ്അ
വര്്തശമിച്ചത്.ഇത്സ് ്യത്ിൽനിന്ക്അകടലയാണ്.് ാങ്കള്
ചൂണ്ിക്ാണിച്ചപകരളത്ിടലഉൈാ�രണങ്ങള്അസാധാര
ണമല്.ഈനപവാത്ാനവടുുംപടുനഃ്തപ് ിഷ്േയടുുംപടുനരാവി
ഷ്കാരവടുടമല്ാുംദൈവശാസ്ത്് ത്്വസും�ി് യിൽ്തപധാ
നമാണ്.ആധടുനിക് യടുുംവിപശഷിച്ചക്അ് ിടൻറബ�ടുരൂപ
ങ്ങളായഅച്ചടി(പ്ത്ങ്ങള്,പജണലടുകള്,കലണ്ര്,ചി്ത്ക
ല),സിനിമ(ആൈ്യകാലഇന്ത്യൻസിനിമകള്അപങ്ങയറ്റുംമ് 

ഹി് ടുമതത്ിക്ന്റഅടിസ്ാന
പ്രന്ഥമാണ്ഭ്രവദ്്രകീതക്യന്ത്
ക്കാദളാണിയൽആധടുനികതയടുക്ട
സൃഷ്ടിയാണ്.

● ആ   ഷി   ഷ് അ   വി   കു   ന്   ക് 
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പരമായിരടുന്ടു),ടടലിവിഷൻ(മ് പരമായപരമ്രകള്,ബാ
ബാരാുംപൈവിടൻറയടുുംആശാറാുംബാബയടുടടയടുുംരരീ് ിയിലടു
ള്ളടടലിപവൈ്തപഭാഷണങ്ങള്)മാധ്യമങ്ങളടുുംഇപ്ാള്സാ
മൂ�ികമാധ്യമങ്ങളടുുംആധടുനിക�ിന്ദടുമ് ത്ിടൻറസാമൂ
�ിക,സാുംസകാരിക,ധാര്മിക്ത്്വസും�ി് ടയസജരീവ
മായികടടഞ്ടടുത്ടുടകാണ്ിരിക്ടുകയാണ്.പടുരാ് നവടുും
്തപാചരീനവടുുംമൗലികവടുടമന്ക്നാുംകരടു് ടുന്ഈമ് ത്ിട
ൻറസ്വഭാവുംയഥാര്ഥത്ിൽആഴത്ിലടുള്ളആധടുനിക് 
യാണ്.ആധടുനികപൂര്വ�ിന്ദടുമ് ുംഭൂമിശാസ്ത്പരമായടുും
ഭാഷാപരവടുമായിചി് റിക്ിടന്്തപപൈശങ്ങളിടലഅപങ്ങയ
റ്റും്തപാപൈശികവടുുംദവജാ് ്യുംനിറഞ്് ടുമായആചാരങ്ങ
ളടുടടസങ്കലനമായിരടുന്ടു.സമകാലിക�ിന്ദടുമ് മാകടട്,രാ
ഷ്്തടരീയപരവടുുംസാുംസകാരികവടുമായഒരടുഏകാത്മക് യി
പലക്ക്നരീങ്ങിടക്ാണ്ിരിക്ടുകയാണ്.�ിന്ദടു് ്വ്തപ് ്യയശാ
സ്ത്മാണ്ഇ് ിടൻറൈൃഷ്ടാന്തും.ഈരാഷ്്തടരീയ-മ് കൂട്ടു
ടകട്ക്�ിന്ദടുമ് ത്ിടലദവജാ് ്യങ്ങളടുടടകഴടുത്ക്ടഞരി
ച്ചടുടകാണ്ിരിക്ടുകയാണ്.അ് ിനാൽ,പകരളത്ിൽമാ്ത്മ
ല്ബുംഗാളിലടുുംമറ്റിടങ്ങളിലടുും്തബാഹ്മണരടുപട് ല്ാത്പൈവ
ന്ാരടുുംപൈവ് മാരടുുംശക്മായ്ിരിച്ചടുവരവ്നടത്ടുകയാ
ണ്എന്് ിൽഅത്ടു് മില്.

ആധടുനിക�ിന്ദടുമ് ത്ിടലശക്മായദവരടുധ്യങ്ങളാ
യാണ്അവടയമനസ്ിലാപക്ണ്ത്.അ് ായത്,മൗലികമാ
യഅര്ഥത്ിൽ്പദേശരീയമായഒന്ില്.നിരന്തരമായപരി
വര്ത്നത്ിടൻറയടുുംപടുനഃസ്ാപനത്ിടൻറയടുും്തപ്തകി
യയാണ്ഇത്.്ാങ്കള്പറഞ്്ടുടച്ചടുനരീക്ൽഒരടുനിര്മി
്ികൂടിയാണ്.ഈസൃഷ്ടികര്മുംഒരടുശടുദ്രീകരണുംകൂടി
യാണ്.പകവലും,പഴമടയനൂ് നമായത്്കര്ടത്റിയടുക
യല്.പഴമ്തപപ്്യകമായരരീ് ിയിൽനൂ് നമായ് ിടനപടുനഃ
സൃഷ്ടിക്ടുന്് ടുകൂടിയാണ്.�ിന്ദടു് ്വആൈ്യപത്് ാണ്.അ
്ായത്,നൂ് നമായത്അ് ി് രീ്തവമായരരീ് ിയിൽപഴമടയ
്കര്ടത്റിയടുന്ടു.ഈ്തപ്തകിയയിൽആധടുനിക് യടുടടഒ
രടുകര്ത്വ്യുംനിറപവറ്റടുകയാണ്ടചയ്ടുന്ത്.

ഈ്രശ്ാത്തലത്തിൽതാങ്കവൊട്െിലകാര്ങ്ങൾ
വൊദിക്കാൻആപഗഹിക്കചുന്ചു.താങ്കെചുെടസിനിമക
െിൽഒട്ന�ധിഐതിഹ്ങ്ങെചുംആൊരങ്ങെചുംഉ്ര
വ�ാഗിക്കചുന്ചുണ്്ട.ഈസിനിമ�ിൽതാങ്കൾറ്ദ�ങ്ങ
െെ�ചുംവദ�തകെെ�ചുംവനരിട്്അ�തരി് ിക്കചുന്ചു
ണ്്ട.ഇതിെനഎങ്ങെന�ാണ്കാണചുന്ത?്
à രണ്ാമടത്കാര്യത്ിലടുള്ള-പഴമനൂ് നമായ് ിപനാട്

പപാരടിക്ടുന്ടു-സിനിമാറ്റികഇടടപടലായാണ്എടൻറസി
നിമകടളഞാൻകാണടുന്ത്.ഇന്ത്യൻപാരമ്ര്യത്ിടലവി
മര്ശനസ്തമ്ൈായത്ിലാണ്എടൻറസിനിമടയഞാൻകാ
ണടുന്ത്.മ് ാത്മക് യടുടടയടുുംആചാരങ്ങളടുടടയടുുംപരിപാ
വന് യടുടടയടുുംരൂപത്ിൽപൗരാണിക് വര്ത്മാനകാ
ലടത്ടവല്ടുവിളിക്ടുകയടുുംഅസ്ി് ്വുംപ്ടിയടുള്ളയാ്ത്
യിൽസമകലിക് പയാട്മൽപിടിത്ുംനടത്ടുകയടുുംടചയ്ടു
ന്് ാണ്ആപാരമ്ര്യും.ഇത്പകവലടമാരടുപടുനര്വ്യാഖ്യാ
നപമാപടുനരാഖ്യാനപമാപടുനര്സങ്കൽപപമാപടുനരാവിഷ്കാ
രപമാഅല്.എടൻറസിനിമാ്തപവര്ത്നുംമ് ാത്മക് യടു
ടടയടുുംഭക്ിയടുടടയടുുംപവി്ത്് യടുപട് ടുമാണ്.പക്്ത്ങ്ങ
ളിടലവി്തഗ�ങ്ങളടുണ്ാക്ടുന്ശിൽപികപളാടടുുംപൈവരീപൈവ
ന്ാരടുടടചി്ത്ങ്ങള്വരക്ടുന്കലാകാരന്ാപരാടടുുംഉത്സവ
ങ്ങളിൽടകട്ിയാടടുന്ആചാരക്ാപരാടടുുംപചര്ത്ാണ്ഞാ

ൻഎടൻറസിനിമകടളക്ടുറിച്ചക്ചിന്തിക്ടുന്ത്.സമരീപകാല
ത്ക്രാജാരവിവര്മയടുുംൈാൈാസാ�ിബ്ഫാൽടക്യടുുംലി
പത്ാ്തഗഫിയടുുംസിനിമയടുുംപപാലടുള്ളആധടുനികസാപങ്ക് ി
കവിൈ്യകള്ഇന്ത്യൻമ് ാത്മക് യടുമായിസന്ിപവശി് ിച്ച
വരാണ്.നമ്ടളല്ാുംസമകാലിക് ടയപൗരാണിക് പയാട്
ബന്ധി് ിക്ടുന്വരാണ്.നമ്ടളല്ാുംവര്ത്മാനകാലടത്
ഭൂ് വടുമായി്ടുന്ിപച്ചര്ക്ടുന്വരാണ്.നശ്വരവടുുംഭരീഷണി
യിലടുമായഒരടുഭൂ് കാലും.രാഷ്്തടരീയമായടുുംസാുംസകാരിക
മായടുുംഉന്ൂലനുംടചയ്ട്ടടുന്ഒരടുഭൂ് കാലും.ഈഭൂ് കാ
ലടത്പകവലമായിഖനനുംടചയട്ടടുക്ടുകഎന്് ല്എ
ടൻറലക്്യും.മറിച്ചക്,നമ്ടുടടവര്ത്മാനകാലഅവപബാധ
ത്ിപലക്ക്അ് ിടനസന്ിപവശി് ിക്ടുകയാണ്.ചടുരടുക്ത്ി
ൽ,എടൻറസിനിമകളിലടുടടഞാൻആധടുനിക് ടയപൗരാ
ണിക് യടുമായിവിളക്ിപച്ചര്ക്ടുകയാണ്.

താങ്കെചുെടആദ്സിനിമകെിൽവദ�ന്മാരചുെട�ചുംവദ
�തകെചുെട�ചുംനഗ്നതെ��ചുംറ്ലംഗികതെ��ചും
കചുറിച്്്രരാമർശങ്ങെചുണ്ടാ�ിരചുന്ചു.ഈസിനിമ�ി
ൽ,വദ�ന്മാെര�ചുംവദ�തകെെ�ചും�്ത്സ്തരീതി
കെിലാണ്താങ്കൾഅ�തരി് ിക്കചുന്ത.്കാെി�ചുെട
മചുഖംമൂടിധരിച്്അ�ർനഗ്നരാ�ിനടക്കചുന്ചു.നഗ്
ന�ാ�ഒരചുസ്പതീെ��ചും(കാെി)അ�രചുെടറ്ലം
ഗികാ���ങ്ങെെ�ചും�്ത്സ്തവകാണചുകെിൽകാ
ണിക്കചുന്ചു?
àസിനിമയടുടടചരി്ത്ത്ിൽനഗ്ന് ടയഅവ് രി് ിക്ടു

ന്ത്കാപമാദേരീപകശരരീരമായാണ്.സപഷ്ടമായദലുംഗി
കസൂചനകളടുള്ളമനടുഷ്യശരരീരത്ിടൻറവര്ണനയാണത്.
ര് ിരുംഗങ്ങള്ഉള്ട്ട്സരീനടുകളിൽഈകാപമാദേരീപകശരരീ
രങ്ങള്കടന്ടുവരടുന്ടു.പഭാഗാസക്ിനിറഞ്കാമരൂപങ്ങ
ളാണ്അവ.നഗ്നശരരീരങ്ങള്കാണിക്ടുന്് ിന്സൈാചാര
ടസൻസര്ഷി് ടുള്ളഇന്ത്യൻസിനിമയിൽകാപമാദേരീപകപൈ
�ങ്ങള്്തപപകാപനപരമായി,വശരീകരിക്ടുന്്രത്ിൽപ
പരാക്മായാണ്അവ് രി് ിക്ട്ടടുന്ത്.ഈസാുംസകാ
രികപശ്ാത്ലത്ിൽ,നഗ്ന് യടുുംദലുംഗിക് യടുും്ി
കച്ചടുുംവ്യ് ിരിക്മായ്തപ് ്യയശാസ്ത്,ചരി്ത്,്ത്്വശാ

സ്ത്മണ്ഡലത്ിൽനിന്ാണ്ഉരടുത്ിരിയടുന്ത്.
ആത്മരീയപാരമ്ര്യത്ിൽസവിപശഷമായമനടുഷ്യശരരീര

ത്ിടൻറആധടുനികപൂര്വഇന്ത്യൻ(�ിന്ദടു,ബടുദ്,ദജന)
അവ് രണമാണ്ഇത്.ഇവിടട,നഗ്നശരരീരത്ിന്ദൈവിക
പരിപവഷമാണ്.നഗ്നശരരീരത്ിടൻറഈഅവ് രണമാണ്
‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’യിൽഞാൻടകാണ്ടുവരടുന്ത്.

നാടൻകലടയക്ടുറിച്ചക്സുംസാരിക്ടുന്് ിനിടടഎ.ടക.
രാമാനടുജൻനടത്ിയനിരരീക്ണങ്ങളാണ്്ാങ്കളടുടടസി
നിമയിടലനഗ്ന് ഓര്മി് ിക്ടുന്ത്.അപദേ�ുംഎഴടു് ി:
‘‘പടുരാണങ്ങളിടലപൈവന്ാര്ക്ടുുംഇ് ി�ാസങ്ങളിടലനാ
യകന്ാര്ക്ടുുംശാരരീരികധര്മങ്ങളില്ാത്ശരരീരങ്ങളാണടു
ള്ളത്.അവര്വിയര്ക്ാൻപാടില്,മൂ്ത്ടമാഴിക്ാൻപാടി
ല്,വിസര്ജനുംനടത്ാൻപാടില്,അപധാവായടുപടുറത്ടു
വിടാൻപാടില്.അവര്കണ്ണടക്ാറില്.അവരടുടടപാൈങ്ങള്
മണ്ണിൽ്ട്ാറില്.എന്ാൽ,നാപടാടിപാരമ്ര്യങ്ങളിൽഅ
വര്മൂര്ത്ശരരീരമടുള്ളവരാണ്,്നിനാടനാണ്,ഗാര്�ിക
ജരീവി് മടുള്ളവരാണ്...’’

‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’യിൽ,ദൈവികനഗ്ന് ടയ
വ്യ് ്യസ്മായരരീ് ിയിലാണ്ഞാൻഅവ് രി് ിക്ടുന്ത്-
ഋഷി് ടുല്യമായനഗ്ന് .ബടുദ്ടൻറചി്ത്രീകരണത്ിൽന
ഗ്നരൂപുംകാണടുന്് ിനാൽഋഷി് ടുല്യും.ഇ് ിടൻറഏറ്റ
വടുുംഉൈാത്ഭാവത്ാൽ,ൈിഗുംബരദജനപാരമ്ര്യങ്ങളി
ടലനഗ്നശരരീരങ്ങളിൽഈഋഷി് ടുല്യഭാവുംനാുംകാണടു
ന്ടു.�ിന്ദടുപാരമ്ര്യത്ിൽ,കാളിയാണ്ഈഋഷി് ടുല്യരൂ
പത്ിടലനഗ്നപൈവ് .

ഇവിടട,നഗ്ന് ്തപ് ിനിധാനുംടചയ്ടുന്ത്ശാരരീരികഅ
ഭിലാഷങ്ങപളാടടുള്ളവിപരചനമാണ്.നഗ്നയായകാളി്തപ് ി
നിധാനുംടചയ്ടുന്ത്പാ് ി്തവ് ്യടത്യടുുംവികാരരാ�ി് ്യ
ടത്യടുുംജ്ഞാപനാൈയടത്യടുമാണ്.ഇവിടടനഗ്ന് വിഷ
യാസക്ിഎന്ട്ാഴിടകമടറ്റന്തടുമാണ്.ഋഷി് ടുല്യനഗ്ന
്ടയന്ത്ദൈവിക് യടുടടഏറ്റവടുുംപഗാപ്യമായ്തപ് ിപാൈ
നമാണ്.‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’യിൽദൈവങ്ങള്നഗ്ന
രായിനടക്ടുന്ഒരടു്തപപഞ്ുംഞാൻപബാധപൂര്വുംസൃഷ്ടി
ച്ചിരിക്ടുകയാണ്.ഈനഗ്ന് ശാരരീരികപമാആസക്ിയടുപട
പ്ാഅല്.ഇത്ആത്മരീയവടുുംദച് ന്യനിറവടുള്ള് ടുമാണ്.

à മനടുഷ്യരടുടടപലാകത്ക്ദൈവങ്ങള്ക്ടുമാ്ത്മാണ്നഗ്ന
രാകാൻകഴിയടുക.ഈനഗ്ന് പരിശടുദ്മാണ്.ഈസിനി
മയിടലനഗ്ന് ,അടല്ങ്കിൽഎടൻറസൃഷ്ടികളിൽടപാ
്ടുവായി,പാരമ്ര്യങ്ങടളടവല്ടുവിളിക്ാനടുള്ളപരി്തശമമല്.
എടൻറസിനിമകളിടലനഗ്ന് യടുുംദലുംഗിക് യടുുംപഭാ
പഗച്ഛയടുുംസമകാലികസിനിമകളിലടുുംമറ്റടുുംകാണടുന്യാ
ഥാസ്ി് ികസാമൂ�ിക-ദലുംഗികമര്യാൈകടള്തപപകാപി
്ിക്ാനടുള്ള് ടുമല്.നഗ്ന് ടയദൈവികമായിഅവ് രി് ി
ക്ടുന്് ിലൂടടമനടുഷ്യശരരീരത്ിടൻറകടുലരീന് യാണ്ഞാ
ൻഅടിവരയിട്ക്അവ് രി് ിക്ടുന്ത്.

സിനിമ�ചുെടഅ�സാനം,വദ�ന്മാരചുംവദ�തകെചും
ഒരചുെടറസിെൻറഅരികിലൂെടനടക്കചുന്ചു.അ�രി
ൽനാലചുവ്രർമതിലിൽക�റിവമൽക്കൂര�ിൽനിന്്
ൊടചുന്ചു.എന്ാൽ,അഞ്ാമെത്ത�ാൾൊടചുന്ിലല.
ആനിമിഷംതാങ്കൾസീൻകട്്െെ�്ത്മൃഗത്തി
െൻറമചുഖാ�രണംധരിച്ഒരാൾവകാഴിെ�പകൂര
മാ�ിെകാലലചുന്രംഗത്തിവലക്്കകാമറതിരിക്കചുന്ചു.
ഇവതതരത്തിലചുള്ളകശാ് ്രംഗം‘നിരകാർെയ്യ�ി’
ൽകണ്ടത്ഞാൻഓർക്കചുന്ചു?
àശരിയാണ്.ൈക്ിണടകാൽക്ത്യിൽഎടൻറവരീടിന

ടടുത്ടുള്ളമത്സ്യച്ചന്തയിലാണ്രണ്ക്രുംഗങ്ങളടുുംചി്ത്രീകരി
ച്ചത്.അപ്സമയും,അവ് മ്ിൽകാര്യമായവ്യ് ്യാസവടുമടു
ണ്ക്.‘നിരകാര്ചയ്യി’ൽപകാഴിടയടകാല്ടുന്ടുണ്ക്ക്.എന്ാ
ൽ,‘ആപത്കലരീൻ്ത്ികാലിക’യിൽപകാഴിടയരക്ിക്ടുന്ടു.
ഈസിനിമയിൽകശാ് ക്രുംഗുംപനടര് ിരിച്ചാണ്ചി്ത്രീകരി
ച്ചിരിക്ടുന്ത്.ആപഷാട്ിൽഒരടുഇരട്നാടകമടുണ്ക്.പകാഴി
യടുടടപരി്തഭാന്തികാമറപകര്ത്ടുന്ടുടണ്ങ്കിലടുുംപനര്വിപ
രരീ് മായാണ്ഇത്കാണിക്ടുന്ട്ന്വസ്ടു് ടപാരടുളി
ടനപരിവര്ത്നുംടചയ്ന്ടു.ഇത്എന്താണ്അര്ഥമാക്ടു
ന്ട്ന്ക്വ്യാഖ്യാനിക്ടുക്തപധാനമാടണന്ക്എനിക്ക്പ്ാ
ന്ടുന്ില്.അത്നിങ്ങളാണ്് രീരടുമാനിപക്ണ്ത്.ടടറസിൽനി
ന്ക്ചാടടുപമ്ാള്പൈവരീപൈവന്ാര്അ്തപ് ്യക്മാകടുന്് ിടന
ക്ടുറിച്ചടുുംഅങ്ങടന് ടന്.

l

● ‘ആ   പ   ത്ക   ലീ   ൻ തതി   കാ   ലി   ക’യിൽ നിന്ന്  ഒരു രംഗം ● ആ   ഷി   ഷ് അ   വി   കു   ന്   ക് സംവിധാനം ടചയ് ത ‘വതകതുന് സ്ാഹ’ എന്ന തഹസ്ചിതതത്ിൽനിന്ന് 

32 | �� ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് 2018 ഡിസംബർ 10 | 33


