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ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണശാലയാണ്ബംഗാൾ.
രണ്ട്പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ആ പരീക്ഷണശാലയിൽ സജീവമാണ്
ആഷിഷ് അവികുന്തക് എന്ന സംവിധായകൻ. ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’
എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിെൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെൻറ
സിനിമാ സങ്കൽപങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു അദ്ദേഹം.
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അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ
ഭീകരരൂപങ്ങൾ

●● ആഷിഷ് അവികുന്തക്

ആഷിഷ് അവികുന്തക്

● പി.കെ. സുരേന്ദ്ര
 ന്

ബം

ഗ ാള ി സിനിമയില് മാത്ര
മല്ല, ഇന്ത്യന് സിനിമയി
ല്തന്നെ  ഏറ്റ വും പരീ
ക്ഷണാത്മകമാണ് ആഷിഷ് അവികുന്തകിെൻറ
സിനിമകൾ.  പാതിരാ റെയിഡുകൾ, യു.എ.പി.എ
പ�ോലുള്ള നിയമങ്ങള്, ഏറ്റുമുട്ടല് ക�ൊലപാതക
ങ്ങള്, വിചാരണയിലലാ് തെ അനിശ്ചിതമായി തുടരു
ന്ന ജയില്വാസം, അറസ്റ്റുകള് തുടങ്ങിയവയൊ
ക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നത്, ഇന്ത്യയില് അപ്രഖ്യാപി
ത അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുതന്നെ
യാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ല�ോകമാണ് അവികു
ന്തക്  ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’ (Kali at the Time
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of Emergency -2016) എന്ന സിനിമയിൽ അവതരി
പ്പിക്കുന്നത്. കലുഷമായ ഈ സാമൂഹിക^ രാഷ്ട്രീ
യാവസ്ഥയിൽ ദേവീദേവന്മാർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കു
കയാണെങ്കിൽ എന്താവും സംഭവിക്കുക? സമകാലി
കാവസ്ഥയിലെ  ഹിംസാത്മക സംഭവങ്ങള�ോട് അ
വര് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക? ഭൂമിയി
ൽ അവര് സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും പ�ോലെ ന
ടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ്യവസ്ഥമായ ആധുനികത
യ�ോട് എങ്ങനെയാണ് ഒത്തുപ�ോവുക? ഇത്തരമ�ൊരു 
ല�ോകക്രമത്തില് അവതരിച്ച കാളിയിലൂടെയും കാ
ളിയുടെ അവതാരങ്ങളിലൂടെയും അപ്രഖ്യാപിത അ
ടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു ള്ള തത്ത്വചിന്താപരമാ
യ ആല�ോചനകള്  അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈ സിനിമ.
ചുവന്ന നാവ് പുറത്തേക്ക് നീട്ടിയ ദുർഗയുടെ മു
ഖംമൂടി അണിഞ്ഞ സ്ത്രീയും പുരുഷനും. പലപ്പോ
ഴും മുഖംമൂടി മുഖത്താണെങ്കില് മറ്റു ചിലപ്പോൾ ത

ലക്ക് പിൻഭാഗത്.ത് ചിലപ്പോള് രണ്ടു ഭാഗത്തും. മുഖംമൂടി ധ
രിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷനും പലപ്പോഴും നഗ്നര്. ഗണപതിയു
ടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച മനുഷ്യനെയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാ
ണാം. അതുപ�ോലെ മൃഗത്തലയുള്ള മനുഷ്യരെയും. ദൈവ
ങ്ങളായി വസ്ത്രവും കിരീടവും ധരിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷന്മാ
രും. കറുത്ത ദൈവങ്ങളും വെളുത്ത ദൈവങ്ങളും കുട്ടി ദൈ
വങ്ങളും. ഇവര് ഒറ്റക്കും ഇരട്ടക്കും മൂന്നായും  ചെറു സംഘ
മായും കാണാം. ഇവര് നടക്കുന്നു; നൃത്തം ചെയ്യുന്നു;  ഇരി
ക്കുന്നു; ഇഴയുന്നു;  കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു; ചുംബിക്കുന്നു; സ്വ
യത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും പരിലാളിക്കുന്നു. ഇത�ൊക്കെ
യും സംഭവിക്കുന്നത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ടെറസുകളിലും നഗ
രത്തെരുവുകളിലും റെയില് പാളങ്ങളിലും മുറ്റത്തും ഉപേ
ക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങൾക്കകത്തും നദികളിലും വനങ്ങളി
ലും ഫാക്ടറികൾക്കടുത്തും ഒക്കെയാണ്. ദൈവരൂപങ്ങളി
ല് അല്ലാത്ത, ആധുനിക വസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ച സാധാരണ മ
നുഷ്യരും ഈ ല�ോകത്തുണ്ട്.
ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ, നരവംശ
ശാസ്ത്രപരമായ സങ്കൽപമാണ്ആഷിഷ് അവികുന്തക് സി
നിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
‘രതി ചക്രവ്യൂഹ്’ എന്ന സിനിമയിലേതുപ�ോലെ ഈ സിനി
മയിലും സംഭാഷണങ്ങൾക്/ക് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ
ക്കും അതുളവാക്കുന്ന ഇന്ദ്രീയാനുഭൂതിക്കും വലിയ പ്രാധാ
ന്യമുണ്.ട് ഒന്നിലധികം ആഖ്യാതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷ
ണങ്ങള്, ച�ോദ്യവും ഉത്തരവും എന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ
എന്നിരിക്കിലും ഈ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സിനിമ പുര�ോഗ
മിക്കുന്നില്ല. ഒരു സംഘത്തിെൻറ ച�ോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 
ഈ സംഘം തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപ�ോലെ ഒ
രു സംഘത്തിെൻറ ച�ോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മറ്റൊരു കൂ
ട്ടം മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം 
യാഥാർഥ്യമലലാ് ത്ത രീതിയിലാണ് സംഭാഷണങ്ങൾ. അവ
ർ  സംഭാഷണങ്ങള് ഉരുവിടുകയാണ്. പരസ്പരം ന�ോക്കാ
തെ, കാമറയിൽ ന�ോക്കി വൈകാരികത മുഖത്തോ ഉച്ചാര
ണത്തില�ോ തീരെ 
 ഇല്ലാതെ ശൈലീകൃത
 മായി.
അമേരിക്കയിലെ റ�ോഡ് ഐലൻഡ്സർവകലാശാലയു
ടെ സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ അസ�ോസിയേറ്റ് പ്രഫസറാണ്ആ
ഷിഷ് അവികുന്തക്. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ
നിന്ന് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആേന്ത്രാപ്പോളജിയി
ൽ പിഎച്ച്.ഡി നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിരകാർ ചയ്യാ, കഠോപനിഷ
ത്ത് തുടങ്ങി വേറെയും  ഫീച്ചര് സിനിമകളും സംവിധാനം 
ചെയ്തിട്ടുണ്.ട്  സേതുവിെൻറ ‘പാണ്ഡവപുര’മാണ് നിരകാർ 
ചയ്യയുടെ ആധാരം.
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച ും സിനിമയെക്കുറിച്ച ും  അവികുന്ത
ക്  സംസാരിക്കുന്നു:
‘‘വിഭജനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പഞ്ചാബി കുടുംബത്തിലാണ്
ഞാന് ജനിച്ചത്. വിഭജനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങള് ഇന്ത്യ
യിലേക്ക് വന്നത്. ന�ോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോവി
ന്സിലായിരുന്നു അച്ഛെൻറ കുടുംബം. അമ്മയുടെ കുടും
ബം ലാഹ�ോറിലും. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അച്ഛെൻറ കുടുംബം 
ഡറാഡൂണിലും ബറേലിയിലുമായി ജീവിച്ചു . അമ്മ വടക്ക
ന് ഡൽഹിയിലെ ഒരു അഭയാർഥി ക�ോളനിയിലായിരുന്നു.
െകാൽക്കത്തയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള  കമ്പനിയിലായി
രുന്നു അച്ഛന് ജ�ോലി. ഞാന് ജനിച്ചത് ജബൽപൂരിലായിരു
ന്നു. ഹൈസ്കൂള് പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഞാന് 
െകാൽക്കത്തയിലായിരുന്നു.’’

െകാൽക്കത്ത നഗരം താങ്കളെ എങ്ങനെയ�ൊക്കെ 
സ്വാധീനിച്ചു?
ààജീവിതത്തില് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നഗ
രമാണ് െകാൽക്കത്ത. കിഴക്കന് ബംഗാളില്നിന്നുള്ള അഭ
യാർഥികൾ ധാരാളമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ക�ൊള�ോണിയല് ന
ഗരത്തിെൻറ തെക്കന് മേഖലയിലാണ് ഞാന്  വളർന്നത്.
ഒരു ക�ോസ്മോപ�ൊളിറ്റൻ നഗരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ബം
ഗാളി അലലാ് തിരുന്ന എെൻറ വ്യക്തിത്വം എപ്പോഴും ആവർ
ത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പതിയെ കൊൽക്കത്തയു
ടെ വളരെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക^സാമൂഹിക^രാഷ്
ട്രീയ ജീവിതം എന്നിലേക്ക് ഒഴുകിനിറഞ്ഞു. ഹൈസ്കൂള്
കാലം ത�ൊട്ടുതന്നെ ഞാൻ നന്ദന് ക�ോംപ്ലക്സിൽ പ�ോയി
ഗൗരവസ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു. അതു
പ�ോലെ അക്കാദമി ഓഫ് ഫൈന് ആർട്സിൽപ�ോയി നാട
കങ്ങള് കാണുകയും പതിവാക്കി. അത�ോട�ൊപ്പം സാമൂഹി
ക^രാഷ്്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തുതുടങ്ങി. മി
ഷനറി ഒാഫ്ചാരിറ്റിയും എസ്.എഫ്.ഐയും ഇതില് പെ
ടുന്നു. മെല്ലെ ഞാന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധമി
ല്ലാത്ത പരിസ്ഥിതി സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർ
ത്തിച്ചു തുടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളുമായി ബന്ധമില്ലെങ്കി
ലും ഇവർക്ക്മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലമു

അണക്കെട്ടുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ 
ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി ശക്തിപ്രകടനമായിരു
ന്നു 1990ൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ഹർസൂവദിൽ നടന്നത.്
ഇതിലൂടെയാണ് ഞാന് നർമദാ ബച്ചാവ�ോ 
ആന്ദോളനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്.

ണ്ടായിരുന്നു. സി.പി.എമ്മിെൻറ ആശയങ്ങള�ോട് വിയ�ോജി
പ്പുള്ള ഇവര് ബംഗാളിലെ പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാന് സുന്ദർബ
ൻസിലെ മുക്കുവരുടെ അവകാശസമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ടു പ്രവർത്തിച്ചു . അതുപ�ോലെ, കേരളത്തില്നിന്നുള്ള ത�ോ
മസ് ക�ൊ

ച്ചേ
 രിയുടെ Save the Western Ghats മാർ
 ച്ചിലും 
ഞാൻ  പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി.

നർമദാബച്ചാവ�ോ ആന്ദോളനിലും താങ്കൾ സജീവമാ
യി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ?
ààഅണക്കെട്ടുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വ
ലിയ ആദിവാസി ശക്തിപ്രകടനമായിരുന്നു 1990ൽ മധ്യപ്ര
ദേശിലെ ഹർസൂവദിൽ നടന്നത്. ഇതിലൂടെയാണ് ഞാന് ന
ർമദാ ബച്ചാവ�ോ ആന്ദോളനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. ഹൈ
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിെൻറ അവസാന വർഷമായിരുന്നു 
അത്. കൂട്ടുകാരെപ�ോലെ ഞാനും ഉപരിപഠനാർഥം അമേരി
2018 ഡിസംബർ 10
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ക്കയിലേക് ക് പ�ോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. അവിട
ത്തെ ഒരു യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്കോളര്ഷിപ്പോടെ പ്രവേശ
നം ലഭിച്ചതായിരുന്നു. പക്ഷേ, നർമദാബച്ചാവ�ോ ആന്ദോള
നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഞാൻ
മുംബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 1991ലെ മണിബേലി സത്യഗ്ര
ഹത്തിൽ പങ്കെടുത്താണ്ഞാൻ ആന്ദോളനിലെ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക് തു
ക് ടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഡാമിനു വേണ്ടി കുടിയ�ൊ
ഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യഗ്രാമത്തിലെ ജനം മുങ്ങിമരിക്കാന് ത
യാറായി സമരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്പല സമര
ങ്ങളിലും ഞാൻ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. പൊലീസ് മർദ
നത്തെ തുടർന്ന്ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; അറ
സ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാല
മാണിത്. ചുരുങ്ങിയ കാലംക�ൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്്ട്രീയാ
വസ്ഥയെ കുറിച്ച് നേടിയ അറിവുകള് വളരെ വലുതാണ്.  

താങ്കള് എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിൽ എത്തിയത?്
ààമാതാപിതാക്കള് പണ്ടുമുതലേ സിനിമ കാണാന് പ�ോകു
മായിരുന്നു.  കുട്ടിയായിരിക്കെ എന്നെയും കൂടെ ക�ൊണ്ടുപ�ോ
യി. ഞങ്ങള് താമസിച്ചിരുന്നതിനു സമീപത്തായി ഒന്നിൽ കൂ
ടുതൽ സിനിമാശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനപ്രിയ സിനിമക
ളായിരുന്നു ഇവിടെയ�ൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പത്താം 
ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്ദനിൽ വെച്ച് ഞാന് റായി
യുടെയും ഘട്ടക്കിെൻറയും സിനിമകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടു.
ഈ സിനിമകളില് ശരിക്കും കുടുങ്ങിപ്പോയി. 1990ൽ കൊൽ
ക്കത്തയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ഞാ
ന് ദിവസവും ആറു സിനിമകള് വീതം കണ്ടു. നർമദബച്ചാ
വ�ോ ആന്ദോളനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയിൽ പ്രവർത്തി
ക്കവെ സിനിമാ നിരൂപകനും ക്യൂറേറ്ററുമായ അമൃത് ഗാംഗ
ർ നേതൃത്വം ക�ൊ

ടുത്തിരുന്ന സ്ക്രീന് യൂനിറ്റ് എന്ന 
 ഫിലിം 
സ�ൊസൈറ്റിയിൽ  അംഗമായി. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ജീവിത
ത്തിലാദ്യമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ കാണുന്ന
ത്. അതില�ൊന്ന് താർകോവ്സ്കിയുടെ സിനിമകളാണ്. ഇ
ക്കാലത്ത് പല മേളകളിലും പങ്കെടുത്തു. നർമദാ ബച്ചാവ�ോ 
ആന്ദോളെൻറ പ്രവർത്തനത്തിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തന
ങ്ങളിൽ പ�ൊതുവെയും  മ�ോഹഭംഗം സംഭവിച്ച ഞാൻ ഗാം
ഗറിെൻറ ഉപദേശപ്രകാരം പുണെയിലേക്ക് താമസം മാറി.
അങ്ങനെ പുണെ സർവകലാശാലയിൽ ആർക്കിയ�ോളജി പ
ഠിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കവെ ദിവസവും ദീർഘദൂരം സൈക്കിളിൽ
യാത്ര ചെയ്ത്  ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി സിനിമകൾ കാണുമാ
യിരുന്നു. ഈ സിനിമകള് എന്നെ സിനിമാ സംവിധാനത്തി
െൻറ ല�ോകത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. 1995ല് ആ
ദ്യ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സുഹൃ
ത്തുക്കളായിരുന്നു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്.  

വിദ്യാർഥി സ്റ്റൈപൻഡ് ഉപയ�ോഗിച്ചായിരുന്നു താ
ങ്കൾ സിനിമകൾ നിർമിച്ചിരുന്നത.്   ‘‘എല്ലാവരും കാ
റുകള് വാങ്ങുന്നു, ഞാന് സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കു
ന്നു’’ എന്ന് താങ്കൾ പറയു
 കയുണ്ടായ
 ി. 2011നും
2017നുമിടയില് താങ്കൾ അഞ്ച് ഫീച്ചർ സിനിമകൾ
സംവിധാനം ചെയത
് ു. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സി
നിമക്കാവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തുന്നത?്
ààഎനിക്ക് സിനിമ തന്നെയാണ് ജീവിതം. അത�ൊരു ത�ൊഴി
ലല്ല. അത�ൊരു കലാതാൽപര്യംപ�ോലുമല്ല. അത് അഗാധമാ
യ ആത്മീയ പ്രയ�ോഗമാണ്. അതിനാല് ഞാൻ എല്ലാം സി
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●● ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യിൽനിന്ന്ഒരു രംഗം

നിമക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വരുമാനമെല്ലാം സിനിമയുണ്ടാ
ക്കാനായി ഉപയ�ോഗിച്ചു . സ്റ്റാൻഡ്ഫോർഡിൽനിന്നു ലഭി
ച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥി സ്റ്റൈപൻഡിൽ നിന്ന് മിച്ചം വെച്ച തുക
ക�ൊണ്ടാണ് ആദ്യകാലത്തെ ഹ്രസ്വസിനിമകളും ആദ്യ ഫീ
ച്ചര് സിനിമയും നിർമിച്ചത്. പിന്നീട് ഒരു പ്രഫസറായി കൂടു
തൽ വരുമാനമുണ്ടാവുകയും അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കൂടുത
ൽ പണം മിച്ചം വെക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഈ പണവും ഞാ
ന് സിനിമാ നിർമാണത്തിനായി ഉപയ�ോഗിച്ചു . അനല�ോഗി
ല്നിന്ന് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് സിനിമ മാറിയത�ോടെ പകുതി പ
ണംക�ൊണ്ട് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാമെന്നായി. ഈ സമയത്താ
ണ് സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾക്ക്ധനസഹായം നൽകുന്ന ജർമ
നിയിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റീന കോൺറാഡിനെ പരിചയപ്പെ
ടുന്നത്. എെൻറ ദർശനത്തിലും സിനിമാഭ്രാന്തിലും അവർ  
വലിയ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു . എെൻറ നാല് സിനിമകളുടെ 
പ�ോസ്റ്റ്പ്രൊഡക്ഷനിലും അവരുടെ സഹായം ഉണ്ടായി
രുന്നു. ആദ്യം മുതല്തന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയു
ണ്ടായിരുന്നു, ഞാന് വല്ലതും സമ്പാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത്
പദവികൾ നേടാന�ോ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാന�ോ കാറുകൾ വാ
ങ്ങാന�ോ ആയിരിക്കില്ല ഉപയ�ോഗിക്കുക. എെൻറ നിലനിൽ
പിന്ആവശ്യമായത് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്ന തുക സിനിമ ഉ
ണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ഉപയ�ോഗിക്കുക.

താങ്കളുടെ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്?ച്
ààഅസാധാരണവും സങ്കീർണവ
 ും സാമ്പ്രദായിക ശൈലി
കളെ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എെൻറ സിനിമകള് സാ
ധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രദർശനവേദികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാ
ൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഗാലറികളിലും മ്യൂസിയങ്ങളിലും ചലച്ചി
ത്രമേളകളിലും യൂനിവേഴ്സിറ്റികളിലുമാണ് സാധാരണയാ
യി എെൻറ  സിനിമകള് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, എെ
ൻറ സിനിമകളില് തൽപരരായ ഏതാനും മനുഷ്യര് ഈ ല�ോ
കത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഞാന് ഭാഗ്യവാനാണ്. ഇവര് എെൻറ
സിനിമകള് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. മും
ബൈയിലെ 
 Chatterjee & Lalെൻറ  Mortimeer Chatterjee,

Tara Lal, ന്യൂയ�ോർക്കിലെ  Aicaon Gallaryയുടെ Projjal
Dutta,  െകാൽക്കത്തയിലെ  
 Experimenter Galleryയുടെ 
പ്രതീക്,  പ്രിയങ്ക രാക തുടങ്ങിയവര് എന്നെ പിന്തുണച്ച്അ
ന്നും ഇന്നും എെൻ
 റ സിനിമകള് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

സിനിമയെന്ന സങ്കല്പത്തിന് അപാരമായ മാറ്റമാ
ണുണ്ടായിരിക്കുന്നത.്  പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങ
ള്ക്കിടയിലെ അതിരുകള് മാഞ്ഞുപോയി. വിവിധ മാ
ധ്യമങ്ങള്ക്കിടയില് പുതിയ കൂടിച്ചേരലുകളും കൂട്ടാ
യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണ.് .?

‘ആപതക
് ലീന് ത്രികാലിക’ സെല്ലുലോയഡ
് ിലാണ
ല്ലോ ചിത്രീകരിച്ചത?് ഡിജിറ്റല് സിനിമയുടെ ഈ യു
ഗത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാ
 യ
 ിരുന്നു അത്?

ààഅതെ, അത് സത്യമാണ്. സിനിമയുടെ രൂപങ്ങളും ഉള്ളട
ക്കവും സ്ഥിരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്,
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിലെ നിര്ണായകമായ പരിവര്ത്തനം 
എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയുടെ പ്രദര്ശനം അനലോഗില്നി
ന്ന്ഡിജിറ്റല് സേങ്കതത്തിലേക്ക് മാറിയതാണ്. ഞാന് മുമ്പ് 
പറഞ്ഞതുപോലെ, സിനിമയുടെ ഡിജിറ്റല്വത്കരണം നി
ര്മാണ രീതിയെ മാറ്റിമറിച്ചു . എന്നാല്, ഏറ്റവും ദൂരവ്യാപക
പരിവര്ത്തനമുണ്ടായത് സിനിമാ പ്രദര്ശനത്തിലാണ്. അ
നലോഗ് കാലത്ത്, വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളില് ഒരേസമ
യം നൂറുകണക്കിന് പ്രേക്ഷകര്ക്കുമുന്നില് 35 എം.എം അ
ല്ലെങ്കിൽ 16 എം.എം പ്രൊജക്ഷനിലാണ് സിനിമ പ്രദര്ശി
പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സിനിമ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തനമായി പ്രേ
ക്ഷകര് അനുഭവിച്ച അവസരമാണ് അത്.

àà16 എം.എമ്മിലാണ് ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരി
ച്ചത്. 2009ലാണ് ഞാന് ഈ സിനിമയുടെ ജോലി തുടങ്ങിയ
ത്. അതായത്, ഡിജിറ്റല് അധിനിവേശം ശക്തമാകുന്നതിന്
മുമ്.പ് അന്ന് സിനിമയെടുക്കാന് ആളുകള് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടി
രുന്നത് 35 എം.എമ്മും 16 എം.എമ്മുമായിരുന്നു. വിഡിയോ
യില് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല ഞാന്. അതിനാല്,
16 എം.എമ്മില് ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി. ഈ സിനിമയുടെ ചി
ത്രീകരണം തുടങ്ങാന് മൂന്ന് വര്ഷത്തോളമെടുത്തു. എഡി
റ്റ് ചെയ്യാനും ശബ്ദലേഖനത്തിനും വീണ്ടുമൊരു നാലു വ
ര്ഷവും. അതിനിടയില് ഞാന് മൂന്ന് സിനിമകള് എടുത്തു-
‘കഠ ോപനിഷത്ത്’ (2011), ‘രതി ചക്ര
 വ്യൂഹ്’ (2013), ‘കല്ക്കി


മന്ദാന്കഥ’ (2015). ‘രതി ചക്രവ്യൂഹ്’ പൂര്ണമായും ഡിജിറ്റ
ല് സിനിമയാണ്. മറ്റ് രണ്ട് സിനിമകള് സങ്കര സിനിമകളാ
ണ്. 16 എം.എമ്മും ഡിജിറ്റല് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി കാമറയും 
ചിത്രീകരണത്തിന്  ഉപയോഗിച്ചു . ‘കഠോപനിഷത്ത്’ റെഡ്
4K ഡിജിറ്റല് കാമറയിലും സൂപ്പര് 16 കാമറയിലുമാണ് ചി
ത്രീകരിച്ചത്. ‘കല്ക്കിമന്ദാന്കഥ’യുടെ ഭൂരിഭാഗവും സൂപ്പര്
16 കാമറയിലും കുറച്ച് ഭാഗം ഡിജിറ്റല് കാനന് 5ഡി കാമറ
യിലുമാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്.

സെല്ലുലോയഡ
് ും ഡിജിറ്റല് കാമറയും മാറിമാറി ഉപ
യോഗിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ സിനിമാ രീതിയെ എങ്ങ
നെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത?്

അസാധാരണവും സങ്കീർണവും സാമ്പ്രദായിക 
ശൈലികളെ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എെൻറ
സിനിമകള് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രദർശന
വേദികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

àà2009നും 2016നും ഇടയില് ലോകമെങ്ങും സിനിമാ നിര്മാ
ണ രീതിയില് ഒരു പരിവര്ത്തനത്തിെൻറ കാലഘട്ടമായിരു
ന്നു. ഞാന് ഈ സിനിമയുടെ ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോള്, സാ
ങ്കേതികമായി കൂടുതല് സ്വീകാര്യമായ ചിത്രീകരണോപാധി
സെല്ലുലോയ്ഡായിരുന്നു. സെല്ലുലോയ്ഡ് പ്രോസസ് ചെ
യ്യുകയും പ്രിൻറ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മികവുറ്റതും ചെല
വ് കുറഞ്ഞതുമായ നിരവധി ലാബുകള് അപ്പോഴും ഇന്ത്യയി
ലുണ്ടായിരുന്നു. അറീെഫ്ലക്സ്, ആറ്റണ് എന്നിവ ആ സമയ
ത്തും സിനിമാ കാമറകള് നിര്മിച്ചിരുന്നു. കൊഡാക്കിെൻറ
യും ഫുജിയുടെയും സെല്ലുലോയ്ഡ് ഫിലിമുകള് അപ്പോ
ഴും ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാല്, 2016ഓടെ, സിനിമാ നിര്മാണ
മേഖല സമൂലമായ ഒരു സാങ്കേതിക മാറ്റത്തിന് വിധേയമാ
യി. സെല്ലുലോയ്ഡ് ഫിലിമിെൻറ ഉല്പാദനം ഫുജി 2013ല് 
അവസാനിപ്പിച്ചു . അറിെഫ്ലക്സും ആറ്റണും 2012ല് സിനി
മാ കാമറകളുടെ നിര്മാണം നിര്ത്തി. സാവധാനം, ലോക
മെങ്ങുമുള്ള ഫിലിം പ്രോസസിങ് ലബോറട്ടറികള്ക്കും താ
ഴ്വീണു. 2009ല് ഇന്ത്യയില് ഒരു ഡസനോളം ഫിലിം പ്രോ
സസിങ് ലാബുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്, മുംബൈയി
ലെ ഒരു ലബോറട്ടറിയില് മാത്രമാണ് ഫിലിമുകള് പ്രോസ
സ് ചെയ്യു ന്നതും പ്രി

ൻറ്എടുക്കുന്ന
 തും.
സിനിമാ പ്രദര്ശനത്തിലും കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടായി. പത്തു 
വര്ഷത്തിനിടെ, ഡിജിറ്റല് പ്രദര്ശനം സെല്ലുലോയ്ഡ് പ്രദ
ര്ശനത്തെ പൂർണമായി പുറത്താക്കിക്കഴിഞ്ഞു.  

വിഡിയോ ടെക്നോളജിയുടെ വരവോടെ, ടെലിവിഷന് 
വ്യാപകമായി. സിനിമ എന്നത് ഒരു കുടുംബകാര്യമായി. സി
നിമ സാമൂഹികതലത്തിലുള്ള അനുഭവം എന്ന നിലയില്നി
ന്ന് സ്വീകരണ മുറിയിലെയോ ബെഡ് റൂമിലെയോ സ്വകാര്യ
അനുഭവമായി മാറി. ഡിജിറ്റല് ടെക്നോളജിയുടെ വരവോ
ടെ, സിനിമ കൂടുതല് സ്വകാര്യമായി. ലാപ്ടോപ്പിലേക്കോ
ഫോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കില് ടാബ്ലെറ്റിലേക്കോ സിനിമാ
അനുഭവം ചുരുങ്ങി.  
പ്രേക്ഷകരുടെ ഈ ചിതറിത്തെറിക്കല് സിനിമ കാണുന്ന 
അനുഭവത്തെതന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു . ഒരു ഇരുട്ടുമുറിയില് ഇരു
ന്ന് സിനിമ കാണുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന രീതി മാറി. പക
രം, അതൊരു തുടര്ച്ചയില്ലാത്ത അനുഭവമായി. ഇന്ന് ഭൂരി
ഭാഗം സിനിമകളും ലാപ്ടോപ്, മൊബൈല്പോലുള്ള വ്യ
ക്തിഗത ഉപകരണങ്ങളില് പലപ്പോഴായി കാണുന്നതാണ്.
ഇനിയങ്ങോട്ട് സിനിമ കാണല് എന്നത് സാമൂഹികമായ ഒ
രു സംഭവമല്ല. മറിച്ച്, അതൊരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്.
ഈമാറ്റം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങള്ക്കും ജ
ന്മം നല്കി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പരമ്പര ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
സിനിമ കാണുക എന്നത് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതുപോ
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ലെയായി എന്നു പറയാം. കാരണം, പ്രേക്ഷകര്ക്ക് അവരു
ടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ കണ്ട് പൂര്ത്തിയാക്കാം.
ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോള് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയും വീണ്ടും കാണു
കയും ചെയ്യാം. അനലോഗിെൻറകാലത്ത് ഇലലാ് തിരുന്ന ആ
വിഷ്കാര രൂപങ്ങളാണ് ഇതത്തേുടര്ന്ന് രൂപപ്പെട്ടുവന്നത്.
ഷോര്ട്ട് 
 ഫിലിം (യൂട്യൂബില് സാധാരണം), സിനിമ പോലെ 

ദൈര്ഘ്യമുള്ള എപ്പിസോഡുകള് (സേക്രഡ് ഗെയിംസ് പോ
ലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് സാധാരണമായത്) തുടങ്ങിയവ ഇങ്ങ
നെയുണ്ടായതാണ്.

18ാം നൂറ്റാണ്ടില് ബംഗാള് മുഖ്യമായും ഒരു താന്ത്രിക ലോ
കമായിരുന്നു. ഗീതയും ഉപനിഷത്തുകളും പോലുള്ള കൃ
തികള് ബ്രാഹ്മണരായ കുലീന വിഭാഗം നേരത്തേ സ്വായ
ത്തമാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ ഭരണാധികാരികളെ മതകാര്യ
ങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളിലും ഉപദേശിച്ചിരുന്ന
ത് ഇവരായിരുന്നു. ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തി
െൻറ തുടക്കത്തോടെ, ഗാന്ധി, തിലക് തുടങ്ങിയ വലതുപ
ക്ഷവാദികള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം ദേശീയവാദികള്ക്കും
ഭഗവദ്ഗീത സ്വീകാര്യമായി.

പ്രദര്ശന ശാലകളും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മള്ട്ടിപ്ലകസ
് ു
കളുടെ ഇക്കാലത്ത്, താങ്കളുടെ സിനിമകള് മും
ബൈയിലെ ച

ാറ്റര്ജി & ലാല് പേ

ാലുള്ള ആർട്ട് ഗാല
റികളിലാണ് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത?്

ഭഗവദ് ഗീത ഒരു ആധുനിക ഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് താ
ങ്കള് പറയുന്നത?്

ààചലനചിത്രങ്ങളുടെ കുത്തിയൊഴുക്ക് 1970കളിലെ വിഡി
യോ ടെക്നോളജിയുടെ ആവിര്ഭാവത്തോടെയാണ് തുടങ്ങി
യത്. വംശാവലിപരമായി പറഞ്ഞാല്, ഈ ചലന ചിത്രങ്ങ
ളുടെ വരവ് സിനിമയെക്കാള് കലാപാരമ്പര്യത്തില്നിന്നാ
ണ്. സിനിമയുടെ യുക്തി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. ചലനചിത്രങ്ങ
ള് ശില്പകലയുടെയും ഇൻസ്റ്റലേഷെൻറയും ഭാഗമായി
കണക്കാക്കപ്പെട്ടു. അത് മോണിറ്ററിലെ ഒരു ചിത്രമായാലും 
അല്ലെങ്കില് വിഡിയോയുടെയും പ്രൊജക്ടറുകളുടെയും സ
ഹായത്തോടെയുള്ള പ്രദര്ശനമായാലും.
ബഹുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രദര്ശനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 
കറുത്ത പെട്ടിക്ക് പകരം വൈറ്റ് ക്യൂബുകളിലാണ് അവ പ്ര
ദര്ശിപ്പിച്ചത്. ഈ ചലന ചിത്രങ്ങള് മിക്കതും ആഖ്യാനേത
രമായിരുന്നു. ഘടനാപരമായി ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളില് കാണു
ന്ന ആഖ്യാന സിനിമയെക്കാള് അമേരിക്കയിലെയും യൂറോ
പ്പിലെയും യുദ്ധാനന്തര അവന്ത് ഗാര്ദ് സിനിമാ രീതികളോ
ട് ചേര്ന്നുനില്ക്കുന്നതായിരുന്നു അവ.  ഈ രണ്ട് രീതിക
ള്ക്കുമിടയില് വ്യക്തമായ വേര്തിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എ
ന്നാല്, ഡിജിറ്റല് സിനിമയുടെ കുത്തൊഴുക്കില് ഈ രീതി
കള് മങ്ങിപ്പോയി. സിനിമാ നിര്മാണം ചെലവ് കുറഞ്ഞതും 
താങ്ങാനാവുന്നതുമായി. അതോടൊപ്പം, കൊണ്ടുനടക്കാവു
ന്ന ഡിജിറ്റല് പ്രദര്ശനത്തിെൻറ വിശ്വാസ്യത ഓഡിറ്റോറിയ
ങ്ങളിലേതിനൊപ്പവുമായി. ക്രമേണ, ഗാലറികളിലെ വൈറ്റ് 
ക്യൂബ് ബ്ലാക്ബോക്സുകളിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യെപ്പ
ട്ടു. ചാറ്റര്ജി & ലാല് പോലുള്ള ഗാലറികളിലെ എെൻറ സി
നിമയുടെ പ്രദര്ശനം ഈ പരിവര്ത്തനത്തിെൻറ ഫലമാണ്.

‘‘നന്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായും ദുഷട് രെ നിഗ്ര
ഹിക്കാനും ധര്മം സംസ്ഥാപിക്കാനും യുഗ യുഗാന്ത
രങ്ങളില് ഞാന് അവതാരമെടുക്കും’’ എന്ന് ഭഗവദ്
ഗീതയില് പറയുന്നു. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കു
േമ്പാള് താങ്കളെ ഈ വാക്കുകളാണോ സ്വാധീനിക്കു
ന്നതെന്ന് ഞാന് സംശയിക്കാറുണ്ട്..?
àà‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യെക്കുറിച്ച് പറയുേമ്പാള് താ
ങ്കള് ഗീത ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കൗതുകകരമാണ്. ഭഗവദ്ഗീത വ്യ
ക്തിനിഷ്ഠമായ കൃതിയാണ്. ഇന്ത്യന് ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ 
മിക്ക വക്താക്കളുംഇതിനെ അപ്രധാന കൃതിയായാണ് പ
രിഗണിച്ചത്. പുരാതന ഇന്ത്യയില് ഇതൊരു പ്രചാരമുള്ള
കൃതിയായിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ സഹസ്രാ
ബ്ദത്തില് ഒരു ഡസനില് താഴെ നിരൂപണങ്ങളാണ് ഭഗവ
ദ് ഗീതയെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായത്. എന്നാല്, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടി
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ല് മാത്രം നൂറുകണക്കിന് പരിഭാഷകളും നിരൂപണങ്ങളുമു
ണ്ടായി! ഹിന്ദുമതത്തെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമെന്ന നി
ലയില് ഭഗവദ് ഗീതക്ക് പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ 
സമര പ്രക്ഷോഭ നാളുകളിലെ ദേശീയതയുടെ ഉദയത്തോ
ടെയാണ്. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിെൻറ തുടക്കത്തോടെ, ആധുനിക
ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിെൻറ പ്രതീകമായി ഇത് അവതരി
പ്പിക്കപ്പെട്ടു. സമകാലിക ഹിന്ദുമതത്തില് ഇതിെൻറ പ്രചാ
രത്തിന് കാരണം 1785ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണെന്ന് പ
ണ്ഡിതന്മാര് വാദിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യന് ബൈബിളി
െൻറ അനുകരണമെന്ന നിലയില് ഹിന്ദു ദൈവശാസ്ത്രത്തി
െൻറ ഗ്രന്ഥമായി കൊളോണിയല് ഭരണകൂടം ഭഗവദ്ഗീത
ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി.
വാറന് ഹേസ്റ്റിങ്സിെൻറ കാലമായിരുന്നു അത്. പുതു
തായി കീഴടക്കിയ ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിന് സമ്പൂർണമാ
യ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രത്തിനായുള്ള കൊളോണിയല് അ
ധിനിവേശകരുടെ അടങ്ങാത്ത അഭിവാഞ്ഛ അവരില് ദൃ
ശ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിെൻറ കാലത്താണ് മനുസ്മൃതി
നിയമഗ്രന്ഥമായും ഭഗവദ് ഗീത ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായും അ
വതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്.

ààഅല്ല, ഹിന്ദുമതത്തിെൻറ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവ
ദ് ഗീതയെന്നത് കൊളോണിയല് ആധുനികതയുടെ സൃഷ്
ടിയാണ്. കൊളോണിയല് ഭരണകൂടത്തില് സ്വാധീനം ലഭി
ച്ച ഒരു വിഭാഗം കുലീന ഹിന്ദുക്കള് (ബംഗാളി വൈഷ്ണ
വ ബ്രാഹ്മണര്) മാത്രം പ്രധാനമായി കരുതിയ ഗ്രന്ഥമായി
രുന്നു ഭഗവദ് ഗീത.
പാര്ഥ ചാറ്റര്ജി പറയുന്നതുപോലെ, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാ
രത്തിെൻറ ഉല്പന്നങ്ങളായ ആധുനിക ദേശീയ വാദികളാ
ണ് ഭഗവദ് ഗീതയെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയര്ത്തിയത്. അതീ
വ സങ്കീർണവും വൈജാത്യം നിറഞ്ഞതുമായ പ്രപഞ്ചത്തി
ലേക്കുള്ള ഏക താക്കോല് എന്ന സങ്കല്പത്തില് ഭഗവദ്ഗീ
ത മയങ്ങികിടക്കുകയാണ്. ഭയാനകമാംവിധം വൈവിധ്യമാ
ര്ന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങള്ക്കിടയാക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെൻറ അ
ങ്ങയേറ്റം സൂക്ഷ്മമായ അര്ഥതലങ്ങള് ഇത് കൂടുതല് ഗൗര
വമുള്ളതാക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സമാധാന വാദിയായ
ഗാന്ധിയും നാസി ഫാഷിസ്റ്റായ ഹെൻറിച്ച് ഹിംലറും ഈ
കൃതിയെ ബൈബിള് എന്ന് വിളിച്ചു . ഹോളോകാസ്റ്റിെൻ
റ ആസൂത്രകനായ ഹിംലര് ജൂതന്മാരുടെ നിഗ്രഹത്തെ ന്യാ
യീകരിക്കാന് ഭഗവദ് ഗീതയുടെ യുക്തിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചു . ഭ
ഗവദ് ഗീത കേവലം ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥമല്ല. വൈഷ്ണവ ദൈ
വശാസ്ത്രത്തിെൻറ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ കൃതിയാണ് ഇത്. മു
ഖ്യമായും വൈഷ്ണവ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില്നിന്ന് ഹിന്ദുമത
ത്തിെൻറ വിവിധ കൈവഴികളെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്യമമാ
ണ് ഈ കൃതി നടത്തുന്നത്. ഒരര്ഥത്തിലും ‘ആപത്കലീന് 
ത്രികാലിക’യെ ഈ കൃതി സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. താങ്കള് ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടിയ വരികളുടെ കാര്യത്തില്പ്പോലും. വേണമെങ്കില്, മു
ന്പ് ഞാനെടുത്ത ‘കല്ക്കിമന്ദാന്കഥ’യെ ഈ വരികളുടെ 
പരിസരത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. വിഷ്ണുവി
െൻറ പത്താമത്തെയും ഈ സിനിമയിലെയും അവതാരമാ
യ കല്ക്കിയെക്കുറിച്ചു ള്ള അന്വേഷണത്തില് ആരംഭിക്കു
ന്ന സിനിമയാണ് ഇത്. ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധര്മ സം
സ്ഥാപനത്തിനുമായി കലിയുഗത്തില് വരുമെന്ന് വിശ്വസി
ക്കപ്പെടുന്ന അവതാരമാണ് കല്ക്കി. സാമുവല് ബെക്കറ്റി
െൻറ ഗോദോയെപ്പോലെ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു
വിെൻറ ഈ അവതാരത്തില്നിന്നാണ് കല്ക്കിമന്ദാന്കഥ
പിറവിയെടുക്കുന്നത്. താന്ത്രിക തത്ത്വമീമാംസയെ ആസ്പ
ദമാക്കിയാണ് ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’ എടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയില് മതത്തിെൻറ കാര്യത്തില് ഒരു നവോ
ത്ഥാന പ്രക്രിയ നടക്കുകയാണ.്  പുേരാഗമന നിലപാ
ടുകള്ക്ക് പേരുകേട്ട കേരളത്തില്പോലും നിരവധി
ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നിര്മിക്കപ്പെടുന്നത.് സമാന രീതിയി

ല്, നാശോന്മുഖമായ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങള് പുനരു
ദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തില് പ്രാദേശിക ദേവന്മാ
ര്ക്കും ദേവിമാര്ക്കുമായി നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.
ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നത ബ്രാ
്
ഹ്മണരല്ല. ഉത്സവകാല
ത്ത് താഴ്ന്ന ജാതിയില്പ്പെട്ട ആളുകള് ദൈവിക പ
രിവേഷത്തിലേക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്യെപ്പടുകയും ഭ
ക്തര്ക്കുമുന്നില് കെട്ടിയാടുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാ
ര്ഥ ജീവിതത്തില് താഴ്ന്ന ജാതിയില്പ്പെട്ട ഈ ആ
ളുകള്ക്ക് കുലീന ജാതിയില്പ്പെട്ടവര്ക്കൊപ്പം സ്ഥാന
മില്ല. സ്വഭാവത്തില് പൂർണമായും ദ്രാവിഡ സംസക
് ാ
രമാണ് ഇത.് എന്നാല്, അടുത്തകാലത്ത് ഈ പ്രാദേ
ശിക ദൈവങ്ങള സംസക
് ൃതവുമായും ബ്രാഹ്മണ സം
സ്കാരവുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവണതയു
ണ്ട്. ഇതുവഴി, തേദ്ദശീയമായ സംസക
് ാരത്തെ തുടച്ചു
നീക്കാനാണ് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത?്
ààമതം എന്നത് ചലനാത്മകമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രക്രി
യയാണ്. ഇത് എല്ലായ്പോഴും ചലനാത്മകമാണ്. നാം ഹി
ന്ദുമതം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിെൻറ കാര്യത്തില്, ആവര്ത്തന

ഹിന്ദുമതത്തിെൻറ അടിസ്ഥാന
ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവദ് ഗീതയെന്നത്
കൊളോണിയല് ആധുനികതയുടെ 
സൃഷട് ിയാണ്.

വും തുടച്ചു മായ്ക്കലും പുനരാവിഷ്കാരവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠ
യുമെല്ലാം അതിെൻറ വ്യക്തിത്വത്തിെൻറ സ്ഥായീഭാവമാണ്.
ഹിന്ദുമതം എന്നത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ്. അത് ഒരു ഏകീ
കൃത മതമോ വീക്ഷണഗതിയോ അല്ല. പരസ്പരം സംഘര്ഷ
ത്തിലേര്പ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും സം
സ്കാരങ്ങളുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെയും കൂടാരമാണ്. കൊ
ളോണിയല് ഇന്ഡോളജിസ്റ്റുകളും തുടര്ന്ന് ദേശീയവാദി
കളായ ചരിത്രകാരന്മാരും ഇപ്പോള് യാഥാസ്ഥിതിക ചരിത്ര
കാരന്മാരും സുസ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ മൗലിക ഹി
ന്ദുമതത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നാനാത്വങ്ങളെയും 
വൈവിധ്യങ്ങളെയും അവര് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്.ട് എന്നാല്,
വിശാലമായ പരിസരത്ത് സാരാംശം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അ
വര് ശ്രമിച്ചത്. ഇത് സത്യത്തില്നിന്ന് അകലെയാണ്. താങ്കള്
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കേരളത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങള് അസാധാര
ണമല്ല. ഈ നവോത്ഥാനവും പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും പുനരാവി
ഷ്കാരവുമെല്ലാം ദൈവശാസ്ത്ര തത്ത്വസംഹിതയില് പ്രധാ
നമാണ്. ആധുനികതയും വിശേഷിച്ച് അതിെൻറ ബഹുരൂപ
ങ്ങളായ അച്ചടി (പത്രങ്ങള്, ജേണലുകള്, കലണ്ടര്, ചിത്രക
ല), സിനിമ (ആദ്യകാല ഇന്ത്യന് സിനിമകള് അേങ്ങയറ്റം മത
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പരമായിരുന്നു), ടെലിവിഷന് ( മതപരമായ പരമ്പരകള്, ബാ
ബാ രാംദേവിെൻറയും ആശാറാം ബാബയുടെയും രീതിയിലു
ള്ള ടെലി വേദ പ്രഭാഷണങ്ങള്) മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോള് സാ
മൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും ആധുനിക ഹിന്ദുമതത്തിെൻറ സാമൂ
ഹിക, സാംസ്കാരിക, ധാര്മിക തത്ത്വസംഹിതയെ സജീവ
മായി കടഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുരാതനവും 
പ്രാചീനവും മൗലികവുമെന്ന് നാം കരുതുന്ന ഈ മതത്തിെ
ൻറ സ്വഭാവം യഥാര്ഥത്തില് ആഴത്തിലുള്ള ആധുനികത
യാണ്. ആധുനിക പൂര്വ ഹിന്ദുമതം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും 
ഭാഷാപരവുമായി ചിതറിക്കിടന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ അങ്ങേയ
റ്റം പ്രാദേശികവും വൈജാത്യം നിറഞ്ഞതുമായ ആചാരങ്ങ
ളുടെ സങ്കലനമായിരുന്നു. സമകാലിക ഹിന്ദുമതമാകട്ടെ, രാ
ഷ്ട്
 രീയപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു ഏകാത്മകതയി
ലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുത്വ പ്രത്യയശാ
സ്ത്രമാണ് ഇതിെൻറ ദൃഷ്ടാന്തം. ഈ രാഷ്ട്രീയ-മത കൂട്ടു
കെട്ട് ഹിന്ദുമതത്തിലെ വൈജാത്യങ്ങളുടെ കഴുത്ത് െഞരി
ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല്, കേരളത്തില് മാത്രമ
ല്ല ബംഗാളിലും മറ്റിടങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണരുടേതല്ലാത്ത ദേവ
ന്മാരും ദേവതമാരും ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുകയാ
ണ് എന്നതില് അത്ഭുതമില്ല.
ആധുനിക ഹിന്ദുമതത്തിലെ ശക്തമായ വൈരുധ്യങ്ങളാ
യാണ് അവയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത്, മൗലികമാ
യ അര്ഥത്തില് തേദ്ദശീയമായ ഒന്നില്ല. നിരന്തരമായ പരി
വര്ത്തനത്തിെൻറയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിെൻറയും പ്രക്രി
യയാണ് ഇത്. താങ്കള് പറഞ്ഞ തുടച്ചു നീക്കല് ഒരു നിര്മി
തികൂടിയാണ്. ഈ സൃഷ്ടികര്മം ഒരു ശുദ്ധീകരണം കൂടി
യാണ്. കേവലം, പഴമയെ നൂതനമായത് തകര്ത്തെറിയുക
യല്ല. പഴമ പ്രത്യേകമായ രീതിയില് നൂതനമായതിനെ പുനഃ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതുകൂടിയാണ്. ഹിന്ദുത്വ ആദ്യത്തേതാണ്. അ
തായത്, നൂതനമായത് അതിതീവ്രമായ രീതിയില് പഴമയെ 
തകര്ത്തെറിയുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയില് ആധുനികതയുടെ ഒ
രു കര്ത്തവ്യം നിറവേറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില് താങ്കളോട ച
് ില കാര്യങ്ങള് 
ചോദിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ സിനിമക
ളില് ഒട്ടനവധി ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉപ
യോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയില് താങ്കള് ദൈവങ്ങ
ളെയും ദേവതകളെയും നേരിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത?്
ààരണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലുള്ള-പഴമ നൂതനമായതിനോട്
പോരടിക്കുന്നു-സിനിമാറ്റിക് ഇടപെടലായാണ് എെൻറ സി
നിമകളെ ഞാന് കാണുന്നത്. ഇന്ത്യന് പാരമ്പര്യത്തിലെ വി
മര്ശന സമ്പ്രദായത്തിലാണ് എെൻറ സിനിമയെ ഞാന് കാ
ണുന്നത്. മതാത്മകതയുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും പരിപാ
വനതയുടെയും രൂപത്തില് പൗരാണികത വര്ത്തമാന കാ
ലത്തെ വെലലു് വിളിക്കുകയും അസ്തിത്വം തേടിയുള്ള യാത്ര
യില് സമകലികതയോട് മല്പിടിത്തം നടത്തുകയും ചെയ്യു
ന്നതാണ് ആ പാരമ്പര്യം. ഇത് കേവലമൊരു പുനര്വ്യാഖ്യാ
നമോ പുനരാഖ്യാനമോ പുനര്സങ്കല്പമോ പുനരാവിഷ്കാ
രമോ അല്ല. എെൻറ സിനിമാ പ്രവര്ത്തനം മതാത്മകതയു
ടെയും ഭക്തിയുടെയും പവിത്രതയുടേതുമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങ
ളിലെ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ശില്പികളോടും ദേവീ ദേവ
ന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങള് വരക്കുന്ന കലാകാരന്മാരോടും ഉത്സവ
ങ്ങളില് കെട്ടിയാടുന്ന ആചാരക്കാരോടും ചേര്ത്താണ് ഞാ
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●● ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യിൽനിന്ന്ഒരു രംഗം

●● ആഷിഷ് അവികുന്തക് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘വക്രതുന്ത സ്വാഹ’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽനിന്ന്

ന് എെൻറ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. സമീപകാല
ത്ത് രാജാ രവിവർമയും ദാദാ സാഹിബ് ഫാല്ക്കെയും ലി
ത്തോഗ്രഫിയും സിനിമയും പോലുള്ള ആധുനിക സാേങ്കതി
ക വിദ്യകള് ഇന്ത്യന് മതാത്മകതയുമായി സന്നിവേശിപ്പിച്ച
വരാണ്. നമ്മളെല്ലാം സമകാലികതയെ പൗരാണികതയോട്
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെലലാം 
് വര്ത്തമാനകാലത്തെ 
ഭൂതവുമായി തുന്നിച്ചേര്ക്കുന്നവരാണ്. നശ്വരവും ഭീഷണി
യിലുമായ ഒരു ഭൂതകാലം. രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരിക
മായും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂതകാലം. ഈ ഭൂതകാ
ലത്തെ കേവലമായി ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതല്ല എ
െൻറ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച്, നമ്മുടെ വര്ത്തമാനകാല അവബോധ
ത്തിലേക്ക് അതിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തി
ല്, എെൻറ സിനിമകളിലുടെ ഞാന് ആധുനികതയെ പൗരാ
ണികതയുമായി വിളക്കിച്ചേര്ക്കുകയാണ്.

സ്ത്ര മണ്ഡലത്തില്നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത്.
ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തില് സവിശേഷമായ മനുഷ്യശരീര
ത്തിെൻറ ആധുനിക പൂര്വ ഇന്ത്യന് (ഹിന്ദു, ബുദ്ധ, ജൈന)
അവതരണമാണ് ഇത്. ഇവിടെ, നഗ്നശരീരത്തിന് ദൈവിക
പരിവേഷമാണ്. നഗ്നശരീരത്തിെൻറ ഈ അവതരണമാണ്
‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യില് ഞാന് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
നാടന്കലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ എ.കെ.
രാമാനുജന് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ സി
നിമയിലെ നഗ്നത ഓര്മിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എഴുതി:
‘‘പുരാണങ്ങളിലെ ദേവന്മാര്ക്കും ഇതിഹാസങ്ങളിലെ നാ
യകന്മാര്ക്കും ശാരീരിക ധര്മങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളാണു
ള്ളത്. അവര് വിയര്ക്കാന് പാടില്ല, മൂത്രമൊഴിക്കാന് പാടി
ല്ല, വിസര്ജനം നടത്താന് പാടില്ല, അധോവായു പുറത്തു
വിടാന് പാടില്ല. അവര് കണ്ണടക്കാറില്ല. അവരുടെ പാദങ്ങള്
മണ്ണില് തട്ടാറില്ല. എന്നാല്, നാടോടി പാരമ്പര്യങ്ങളില് അ
വര് മൂര്ത്ത ശരീരമുള്ളവരാണ്, തനി നാടനാണ്, ഗാര്ഹിക
ജീവിതമുള്ളവരാണ്...’’
‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യില്, ദൈവിക നഗ്നതയെ 
വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്ഋഷിതുല്യമായ നഗ്നത. ബുദ്ധെൻറ ചിത്രീകരണത്തില് ന
ഗ്നരൂപം കാണുന്നതിനാല് ഋഷിതുല്യം. ഇതിെൻറ ഏറ്റ
വും ഉദാത്ത ഭാവത്താല്, ദിഗംബര ജൈന പാരമ്പര്യങ്ങളി
ലെ നഗ്നശരീരങ്ങളില് ഈ ഋഷിതുല്യ ഭാവം നാം കാണു
ന്നു. ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തില്, കാളിയാണ് ഈ ഋഷിതുല്യ രൂ
പത്തിലെ നഗ്നദേവത.
ഇവിടെ, നഗ്നത പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക അ
ഭിലാഷങ്ങളോടുള്ള വിരേചനമാണ്. നഗ്നയായ കാളി പ്രതി
നിധാനം ചെയ്യുന്നത് പാതിവ്രത്യത്തെയും വികാരരാഹിത്യ
ത്തെയും ജ്ഞാേനാദയത്തെയുമാണ്. ഇവിടെ നഗ്നത വിഷ
യാസക്തി എന്നതൊഴികെ മറ്റെന്തുമാണ്. ഋഷിതുല്യ നഗ്ന
തയെന്നത് ദൈവികതയുടെ ഏറ്റവും ഗോപ്യമായ പ്രതിപാദ
നമാണ്. ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യില് ദൈവങ്ങള് നഗ്ന
രായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം ഞാന് ബോധപൂര്വം സൃഷ്ടി
ച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നഗ്നത ശാരീരികമോ ആസ്ക്തിയുടേ
തോ അല്ല. ഇത് ആത്മീയവും ചൈതന്യനിറവുള്ളതുമാണ്.

താങ്കളുടെ ആദ്യ സിനിമകളില് ദേവന്മാരുടെയും ദേ
വതകളുടെയും നഗന
് തയെയും ലൈംഗികതയെയും
കുറിച്ച് പരാമര്ശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമയി
ല്, ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും വ്യത്യസത
് രീതി
കളിലാണ് താങ്കള് അവതരിപ്പിക്കുന്നത.് കാളിയുടെ 
മുഖംമൂടി ധരിച്ച് അവര് നഗന
് രായി നടക്കുന്നു. നഗ്
നയായ 
 ഒരു സ്ത്രീയെ
 യും (കാളി) അവരുടെ ലൈം
ഗികാവയവങ്ങളെയും വ്യത്യസത
്  കോണുകളില് കാ
ണിക്കുന്നു?
ààസിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില് നഗ്നതയെ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നത് കാമോദ്ദീപക ശരീരമായാണ്. സ്പഷ്ടമായ ലൈംഗി
ക സൂചനകളുള്ള മനുഷ്യശരീരത്തിെൻറ വർണനയാണത്.
രതി രംഗങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ട സീനുകളില് ഈ കാമോദ്ദീപക ശരീ
രങ്ങള് കടന്നുവരുന്നു. ഭോഗാസക്തി നിറഞ്ഞ കാമരൂപങ്ങ
ളാണ് അവ. നഗ്നശരീരങ്ങള് കാണിക്കുന്നതിന് സദാചാര
സെന്സര്ഷിപ്പുള്ള ഇന്ത്യന് സിനിമയില് കാമോദ്ദീപക ദേ
ഹങ്ങള് പ്രകോപനപരമായി, വശീകരിക്കുന്ന തരത്തില് പ
രോക്ഷമായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സാംസ്കാ
രിക പശ്ചാത്തലത്തില്, നഗ്നതയും ലൈംഗികതയും തി
കച്ച ും വ്യതിരിക്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര, ചരിത്ര, തത്ത്വശാ

ààമനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് ദൈവങ്ങള്ക്കുമാത്രമാണ് നഗ്ന
രാകാന് കഴിയുക. ഈ നഗ്നത പരിശുദ്ധമാണ്. ഈ സിനി
മയിലെ നഗ്നത, അല്ലെങ്കില് എെൻറ സൃഷ്ടികളില് പൊ
തുവായി, പാരമ്പര്യങ്ങളെ വെലലു് വിളിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമല്ല.  
എെൻറ സിനിമകളിലെ നഗ്നതയും ലൈംഗികതയും ഭോ
ഗേച്ഛയും സമകാലിക സിനിമകളിലും മറ്റും കാണുന്ന യാ
ഥാസ്ഥിതിക സാമൂഹിക-ലൈംഗിക മര്യാദകളെ പ്രകോപി
പ്പിക്കാനുള്ളതുമല്ല. നഗ്നതയെ ദൈവികമായി അവതരിപ്പി
ക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യശരീരത്തിെൻറ കുലീനതയാണ്ഞാ
ന് അടിവരയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സിനിമയുടെ അവസാനം, ദേവന്മാരും ദേവതകളും
ഒരു ടെറസിെൻറ അരികിലൂടെ നടക്കുന്നു. അവരി
ല് നാലുപേര് മതിലില് കയറി മേല്ക്കൂരയില്നിന്ന് 
ചാടുന്നു. എന്നാല്, അഞ്ചാമത്തെയാള് ചാടുന്നില്ല.
ആ നിമിഷം താങ്കള് സീന് കട്ട് ചെയത
് ് മൃഗത്തി
െൻറ മുഖാവരണം ധരിച്ച ഒരാള് കോഴിയെ ക്രൂര
മായി കൊല്ലുന്ന രംഗത്തിലേക്ക് കാമറ തിരിക്കുന്നു.
ഇതേതരത്തിലുള്ള കശാപ്പ് രംഗം ‘നിരകാര് ചയ്യയി’
ല് കണ്ടത് ഞാന് ഓര്ക്കുന്നു?
ààശരിയാണ്. ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയില് എെൻറ വീടിന
ടുത്തുള്ള  മത്സ്യച്ചന്തയിലാണ് രണ്ട് രംഗങ്ങളും ചിത്രീകരി
ച്ചത്. അതേസമയം, അവ തമ്മില് കാര്യമായ വ്യത്യാസവുമു
ണ്ട്. ‘നിരകാര് ചയ്യയി’ല് കോഴിയെ കൊലലു് ന്നുണ്ട്്. എന്നാ
ല്, ‘ആപത്കലീന് ത്രികാലിക’യില് കോഴിയെ രക്ഷിക്കുന്നു.
ഈ സിനിമയില് കശാപ്പ് രംഗം നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിത്രീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഷോട്ടില് ഒരു ഇരട്ട നാടകമുണ്ട്. കോഴി
യുടെ പരിഭ്രാന്തി കാമറ പകര്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേര് വിപ
രീതമായാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത പൊരുളി
നെ പരിവര്ത്തനം ചെയ്യന്നു. ഇത് എന്താണ് അര്ഥമാക്കു
ന്നതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുക പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക് തേ
ക് ാ
ന്നുന്നില്ല. അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ടെറസില്നി
ന്ന് ചാടുേമ്പാള് ദേവീദേവന്മാര് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനെ
ക്കുറിച്ച ും അങ്ങനെതന്നെ.
l
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