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తలగ సనమ పరశ� మ మదలయ�  ఇప�టక  
75  స�వత!రల అయ�� ద.  సనమ అన  
ప� క� య వడకల  ఉన+  ప� తదశ� లన  
సనమతపట, సనమక స�బ�ధ�చన వ�స 

రచన కడ  బగన  జరగత�ద .  కన మన  రష@ A�ల 75  స�వత!రల చరత� ల సనమ  గర�చ  ఎన+  
మ�చ పస Dకల ప� చర�చబడF య తలయద  కన  తలగ  చత� సమ ల  సనమ  గర�చ  వ� సన వశM షణ 
వ�స�గ� యకP  కరత  మత� � కట@ చSనట@  కనపస D�ద.  చల చటM  (పత� కలM ,  బM గలM ,  వబ స\ టM ల) 

సనమల గర�చ  వ� యబడతన+ప�టక అ�త  మకPబడ  వ�వహర�  లన  అనపస D�ద.  ప� ప�చ�లన 
ఎన+ దశలక చ�దన సనమల ననటక నవన పధh తలత వకససDన+య. మన తలగ సనమ కడ 
వశi వఖ�త  గ�చల�ట  మనక  మ�చ  సనమలత  పట  ప� ప�చ సనమల  నడ  ఏర�డతన+  నవన  
పధh తలన తలయచస  పత� క అవసర�  ఎ�త  వ�ద .అలగ గత�ల  వచSన  అధsత  కళఖ�డలన  
పరచయ�చసD వట  దiర  నరSకగలగన  అ�శలన  తలయచస  పత� క యకP  ఆవశ�కత  ఇపడ  
వ�ద.

పద పదహనళ~క� త� కవల�  డబ�న+  వళ~క  మత� మ అ�దబటల  వ�డ  ఎన+  సదపయల  నడ  
సగట మనషక  లభ�మవతన+ య.  ఆ రజలM  ఒక  జపనస  సనమన ,  లక ఇటలయన  సనమన  
చడల�ట సగట  మనషక  దదప  అసధ� మ.  కన నట  పరస� త వర .  కకలM లగ DVD  షపల 
ఆవరsవ�చయ.  అలగ అ�తర� ల� ల  కడ  సనమల  చస  అవకశ�  కలగత�ద .  ఒక వధ�గ  
ఇపడ మనక  కవలసన  సమచర�  అ�దబటల  వ�ద ,  కన సనమ  వషయనకస D,  ప� త స�వత!ర�  
ప� ప�చవ�పD�గ వడదలవతన+  వలకలద  చత� లM  ఏద  మ�చద ,ఏద కద  అన  తలగ  ప� కకనక 
తలయచయగలగ ఒక మ�చ సదపయమ లద.

తలగ సన  ప� ప�చ�ల ఏర�డన  ఆ  కరత  క�తల  క�త\ న తరS  ఉద� శ�త స� ప�చబడ�ద ఈ  
నవతర�గ�.తలగ వరక  ఇల�ట  సమచర�  అ�దబటలక  తవడ�  ఒకPర  వలM  అయ�  పన  కద . 

అ�దక సనమ  అ�ట  ఆసక D కలగన  పద  మ�ద  సహయ  సహకరలత  ఈ  అ�తర� ల పత� క స� ప�చడ� 
జరగ�ద.  ఏడద పడగన ,  ప� ప�చ వ�ప D�గ వడదలవతన+  సనమల  సమకల ,  కM సక సనమల  
గర�చ పరచయల ,  వశM షణ వ�స�గ�  త  పట  ప� మఖలత ఇ�టరi�ల  కడ  ఈ  వబ  స\ ట 
దiర అ�దచయలన+ద మ ఆక�క.



మమ కద సనమల ప\  ఆసక D కలగన ఎవర\ న ఈ ప� యత+�ల పలప�చకవచS . సనమలప\  అత��త 
ఆసక D కలగ  ఒక  వళ  మర  రగ�లర  గ  నవతర�గ�ల  మ  వ�సల  ప� చర�చదలచక�ట మర  ఇకPడ  
సభ�ల కవచS. లద సనమక స�బ�ధ�చన ఏద\ న అ�శ�ప\  మ అభప� య� తలయచయదలSక�ట 
మ వ�సల  కడ  మక  ప�పవచ S.  ఆసక D కలగన  వర  navatarangam [@] gmail [.] com క 
ఈమయల చయగలర.

మర సభ�తi� కస� ప� యత+సD�ట మ  మయల సబ� క@  Membership గన,  లద వ�స� ప�పసD�ట 
Article:మ వ�స� యకP ట\ టల గన వ�డల ప� యత+�చగలర.

కత D స�వత!ర�ల  మ  ఈ  నతన  ప� యత+న+ ఆదర�చ  మ  సహయ  సహకరలత  పట ,  మ 
వమర²ల, సలహలన తలయచయ�డ.

చ�ద� హర� (1954)

Posted: Jan 2nd, 08 by సమ� 

చ�ద� హర� -  1954.  ఈ సనమ  పర  వన+వళ~  ఎ�త  మ�ద  ఉన+ర  అన+ద  అనమన మ.  నక\ త 
మన+మధ� సవత�  గర�చ  చస Dన+పడ ఐఎ�డబ  పజ  చసనపడ  తలస� ద,  ఆ పరత  ఓ  సనమ  
ఉ�ద,  అ�దల ఎన టఆర హర  అన.  ఇద వజయ  వర సన మ.  దర²కతi� కమలకర కమశiర  రవ , 

స�గత� ఘ�టశ ల.  ఫటగ� ఫ మరPస  బరÁ .  యధÂచÃక�గ ఆ  సనమ  చస  అవకశ�  వచS�ద  
నన+న. చసక దన గర�చ రయడ� అవసర� అనప�చ�ద. 

కన+కరణల :

1. దన కథ న ఎకPడ ఎవర ప� సDవ�చనటM  లర. ఆనÆ న శధనల కనబడలద.

2. సవత�  న ఇల నగటవ పత�  ల చడF �, ఆమ పర D స� య స�ప� దయ నÂత� ప� దర²న ఇవiడ� నన 
చడF � ఇద మదటసర.

3. ఈ సనమ ల  ఆ�గక� భవన� యశS..” శM క� చత� కర�చన వధన�.

4. రల�గ చడF వడ, సర�క�త� మ�చద ఇ�దల.

5. రల�గ, సర�క�త�, ఎన టఆర, ఎసiఆర, సవత�  - అ�దర సన+గ, చన+గ ఉన+ర ఇ�దల. 

ఆలస�చన ఆశభ�గమన+టM  - తరవత Dరవత ప� జలక ఆ అదÂష@ � పయ�ద.

కథ వషయనకస D -  ఒక ర జ,  ఒక ర ణ.  వళ~క మగస�తన� ఉ�డద .  వళ~ కతర  సర�క�త �, 

అలM డ రల�గ.  ఒకనక దశల  రజ రల�గ క  పట@ భషక� చయద� � అనక�టన+  సమయ� ల  ఎవర  
మన రజగరక పతÏ డ పట@  వర� ఫల� రప� ల ఇసDడ. రల�గ ప\ క నవiత ఉన+ లలపల ఏడసD 



ఉ�టడ -  తనక ఇక  స�హసన�  దకPదన .  చవరక రజక  కడక  పడతడ ,  పర చ�దనడ .  కన, 

అతనక శప �.  అతన మడల  ఎలM పడ ఓ  చ�ద� హర� ఉ�డల!� ద.  అద పయ�ద ,  అతనల ప� ణ� 
ఉ�డద.  చలన� లక�డ  ఉ�డపతడ .  అతనక ఓ  దవకన�  వలM  అపయ�  ఉ�దన  వజÔ ల అ�టర . 

అయత,  యక Dవయస! వచSసరక  పళ~  చసస D అతనక�క  సమస�  ఉ�డదన  అ�టర .  చ�దనరజ 
పద� వడతడ - అతన ఎన టఆర. చ�దనరజ ఒక యవత బమÙ చత� సDడ - తన ఊహస�దర. ఆమన 
పళ~ చసకవలన అతన ఆశ. ఆమ గర (శ� ర�జన) - ఈ సనమ హరయన. ఈ వషయ� తలసకన+  
ధమకత (రల�గ)  తన ఆ�తర�గక  మ�త�  అయన  నకప  రయడ+  ప�ప  ఆ  అమÙయ  ఎకPడన+  
ఆమక చ�దనరజక  పళ~  జరకP�డ  చడమ�టడ  -  అపడ రజ  బ� హÙచరగ ఉ�టడ ,  గ�డ� 
వచS మరణస Dడ,  తన రజ  కవచS  అన+  ఆలచనత .  గర సవత  తలM  (ఋష��ద� మణ)  ఆమన 
హ�సల పడత  ఉ�ట� ద.  గరన ఒక పచSవడక  ఇచS  పళ~ చద� � అన  చసD ఉ�ట ఆమ  త�డ�  అద  
చస తట@ కలక ఆమన ఇ�టM �చ ఎట\ న వళ~మన సలహ ఇసDడ.

ఇదల ఉ�డగ ,  తన ఊహస�దర  దరకP  దగలగ  ఉన+  చ�దనరజన  చస  ఆకశన  వళతన+  
దవకన� చ�చల  (సవత� )  ప� మసD�ద.  అతన+ సమప�చ  తన  ప� మన వ�క Dపరస D అతన  తరసPర�చడ�  త  
అతన చ�ద� హర� తసకన  తనలక�  వళ~పత�ద .  వగతజవడ\ న చ�దనరజన  చస  అ�దర  
దగలచ�దత ఉ�ట ధమకత స�తషసDడ. చ�దనరజ చ�చల శప� వలM  రజల ర�డ ఘడయల 
మత� � చ�ద� హర� అతన  మడన  చరడ�  వలM  ప� ణ� ప�దడమ ,  మళ~ దరæ  నద� లక వళ~డమ  
జరగత ఉ�ట�ద. ఇద అతన మల క(ఎసiఆర) క తప� ఇ�కళ~క తలద. ఈ సమయ� ల ద\ వశక D వలM  
గర చ�దన  రజ  ఓ  రత�  మలPన  సమయనక  అతన  మ�ద  నలస D�ద.  అకPడ మల  వళ~ద� రక 
గ�ధరi వవహ� చసDడ. గర చ�చల న బ� తమలక�ట�ద - న భర D న వదలపట@  అన. కన, చ�చల 
వనద.  ఇల గడస D ఉ�డగ  ధమక త,  నకపరయళ~ చ�దనరజ  దహన+  కలSద� � అన  కట�  
చసDర.  ఈ సమయ�  ల  గర  దవతలన  ప� ర� స D,  ఆమ భక D వలM  చ�దనడ  శప�  పవడమ ,  చ�చల న  
ఇ�దÏ డ సక�చడ� త కథ మగసD�ద.

ఈ కథ  ల  స�భషణల  చల  చటM  హస�స�రక�గ ఉన+ య.  ఇపడ టకPమన గరDచS డ\ లగ - 
రల�గ ఆ నకపరయడ పత� ధర త అ�టడ - “నవi న ఆ�తర�గక మ�త� వ. నన రజన\ త బహర�గ 
మ�త� వ . మటల రస�ద ప�గళ. బగన+య స�భషణల. పత� ల ఆహర�� వషయ�ల కడ చల 
శ� దh  తసకన+టM  అనప�చ� ద.  సటM  కడ  కన+  చటM  బగన+య .  కళధర,  గఖల -  ఆర@  డ\ రక@ రM . 

దవసభ ల  సవత�  డన!  ఒకట  ఉ� ద.  అద యధవధగ  -  “ఆ�గక� భవన�  యస �,  వచక� సరi  
వఙÙయ�..  ఆహర�� చ�ద�  తరద   త� వ�ద  సతiక�  శవ �.”  అ�ట మదలత�ద .  ఇదవరల 
సiరñ కమల� ల ఇద బలడ సరM  వన+కన, ఎపడ  అ�ట ఏ�ట?” అన ఆలచ�చలద. కన, ఇ�దల, 

అద వస Dన+పడ,  పకPన -  భమ,  తళపత� ల అ వ,  చ�దÏ డ,  నకత� ల చపసD ఉన+ర  -  వట 
ప� సDవన వచSనపడ. చవర+ నటరజన చపర. ఆ భగ� తసనవధన� నక చల నచS�ద. ఇపడక 



ఆ శM క� నటక  వచSస�ద నక . ఇ�క వషయ�  - సర�క�త� తరవత  సనమలM  గయ�ళ నటన  ఈ  
సనమల ఋష��ద� మణ న  చస నరSక�ద అనప�చ�ద. నక ఆవడ+ చసన�తసప  గ�డమÙ కథ  
ల సర�క�త� లన అనప�చ�ద. అసల\ త, సర�క�త� కన+ కమ�డ�గ గ అనప�చ�ద ఈవడ.

పటల కస D బర  కట@ �చయ తప�త  ఈ  సనమ  మగత  అన+  వధలగ  మ�చ  ఎ�టర ట\ నర.  నక 
ప�గళ నగ�ద�  రవ మటల రసన సనమలన+ చడలన�ద. వజయ వర తసన మగత సనమల 
కడ చడలన ఉ�ద.

తల తలగ భరతయ సనమ పత� క - చత�

Posted: Jan 2nd, 08 by రజ�ద�  కమర దవరపలM  

తలగవర సహతమస పత� క భరత,1939,సప@ �బర నల స�చకల ఒక సనమ పత� క గర�చ పరచయ� 
చస�ద.

పత� క పర   చత�   

స�పదకడ క.వ.సబ�రవ.

సనమ పరశ� మ అభవÂదh  నమత D� వలవడన ఈ మసపత� క రత+� మదట  స�పట� మదట  స�చక,జల\  
నలద మ  కర�స� న� చర�ద .ఇ�గM షల సర ,పల ర�గల  మరమటM  గలప  ఇట@  మసపత� కలన+ 
వన+య.కన హ�దసDనమ�తలన డలM న�చ వలవడ   చత� పటమ న మసపత� క తప�  యవదsరత  
సనమకళభవÂదh న గర�చ  తలప  పత� క లక�డద  ఆ�ధ� దశమల.ఇపడ ఈ  తర�గ  చర�గ  చత�  
ఆలపన+ దరS  కళభలషలక  ఆమద�  కరS�దనడ�  ల  స�దహ�  లద .ఒక వధ�గ  ఇద  సనమ  
వశiరప� వ�టద  .ఆ కల�  ల  అర� నడక ఒక  చట  సమస D వశiన+  చడగల  భగ�మబ�న  
లగ,ఈకల� ల  ప� త య�ధÏ డక,ఒకP య�ధÏ డ ఏ� ,చడగల ప� త మనవడక ,సమస D సనమ  
ప� ప�చన+ దర²�చ  భగ��  కలþ త�ద.సiయ వషయదæ టన� త  ప� ధన డ\ రక@ ర లచSన  ఆశరiద  
నమక పష��జలలత  మగల  రమణయ�గ  ఉ�ద  చత� .సనమ వమఖలన  స\ తమ సమఖలచస  
తమవ\ పనక ఆకర � �చక�టన+య ఇ�దలన  చత � పటల,వషయలన.ఇద ప � కర� 
వవధల�కరలన గరSకన  ప� తనల సరi�గ  సష@ వ�గ ఆ�ధÏ ల�దర హÂదయలన  ఆన�ద�  
సమకరసD వ�డలన  మ  హరh కభలష.ఈశiరడ�దల కనగ� హ�చ గ క.పత� క దరక  చట  
1/8,ఆలవర రడ,మ\ లపర,మదరస.



శవల�క శ�భ  ప� సద స�పదకతiన  1939  సప@ �బర స�చకల  భరత  వలబచSన  అభప� యల 
కM ప D�గ పరశలస D,  ఆనటక మనక  ఉన+ద  డలM న�చ వలవడతన+  చత� పట� అన  ఒకP  పత� క ఒకPట  
భరతసన పరశ� మ గర�చ  తలయజసద. అలగ సనమ వశషలన గర�చ  అద అఖల భరత స� యలన 
చల�చత�  వర Dల గర�చ  తలసకవలన  అభలష  పఠకలక  ఉ�డద  కన  ఆస� య పత� కల మత� � 
లవ.ఇప�టక తలగల  ఆలప�  కట@ చSనటM  కనపస Dన ఉ� ద.సనమ పత� కల కప�లతప�లగ  
ఉన+,మవ పర@ ల!,వబ స\ టM  లకPక మకPలగ ఉన+ పఠకలక అ�దత�ద సనమ వర Dల,వజÔ న� 
కద.అలప� క�త వరక నవతర�గ� త తరత�ద,అ�దర సజన��,సహకరలత.

Shakespeare న�చ Bond వరక : వశల భరధiజ.

Posted: Jan 12th, 08 by మ�జల 

కన+ సరM  క�తమ�ద  మద  ఏదయన  అభప� య� ఏర�దత  అద  పవడనక  చల  కల�  పడత�ద . 

నక వశల  భరధiజ  అ�ట  ఉన+  అభప� య� one film wonder. ‘మచస   సనమ క  స�గత�  తప�  
ఇ�కమ పద� గ చయ�లద అన.

దదప ఏడదన+ర  క� త� rediff  ల movie  reviews  చదవతన+పడ  ఓ�కర  గర�చ చదవన . 

అపడ నక కస D ఆసక D వచS�ద. సలఖ వళ~ నక free tickets ఇవiడ�త వళ~ ఆ సనమ చశన. 

మట@ మదట దÂశ�మ  నన+ ఆశSర�పరచ� ద.  చత� � పర D అయ�సరక .  నక చత� � చల  నచS� ద.  కధ 
పరధలన  ఓ�కర  వ�క Dతiనక మరక  కణ� సÂష@ �చడ దర²కడ .  కధల ఉత Dర ప� దశ రజకయల , 

అకPడ గ�డల  చకPగ  ఇమడపయయ .  Shakespeare  నటకలన భరతదశ  రజకయలక  
అనవద�చడ� కద� గ కష@ మ. వశల ఆ పన చల చకPగ చశడ.

ఇక పత  Blue  Umbrella  గర�చ చలన  చదవన .  కత Dపళగర blog ల ఇ�క  మ  cousin 

blog లన కడ .  నక Ruskin Bond  అ�ట కడ  చల  ఇష@ �.  ఆ చత� � ఇకPడ  వడదల  అయత  
చద� � అనకన+న .  కన వడదల  అవలద .  చవరక మన+  మ  చలM ల ఇ�టM  చడడనక  అవకశ�  
దరక�ద.

చత� � కధ చల బవ�ద. కళ~బత దకణదర గ ప�కజ కపర ఇ�క బనయ వష� వసన అమÙయ 
చల బగ  నట�చర .  camera  work  బ� హÙ�డ�గ ఉ� ద.  ఇ�క కధలన  అ�శలన  ఋతవలత  
మడపట@ డ� నక  చల  నచS� ద.  ఈ చత� న+ చ�బ  లయల  చత� కర�చర.  బహశ డన  లయ , 

మసర క  దగþ రగ ఉ�డడనక  కబల (Ruskin  Bond  కధల చల  మటక  ఆ  పరసరలలన  
జరగతయ.).



ఒకP వషయ�  ఏమట�ట  Blue Umbrella  క ఓ�కర  క  ఉన+ contrast.  ఒకట Shakespeare వషద 
గధ పద� వళ~న మత� మ ఉద� శ�చ తసనద . Blue Umbrella న పద� ల పలM ల కడ అన�ద�చ గలర. 

చల ప� తభ ఉ�టన గన ఈ ర�డ చత� లక న�య� చయ�డ� కష@ �. వశల భరధiజ క ఆ ప� తభ ఉ�దన 
చప�ల.

ఇద న  ఆ�గM  blog  క అనవద� .  మర దన+  ఆ�గM �ల transcendentalpi.blogspot.com  ల 
చదవచS. ఎమయన సలహల ఉ�ట ఇవiగలర.

నన చసన సవత�

Posted: Jan 1st, 08 by సమ� 

కన+ళ~ క� త� వరక  నట  సవత�  అ�ట  - “పత సనమల  హరయన . 

ఎవర+ ఇ�టరi�  చస  పపరM  వసన  అభమన  నట  అ�ట  సవత�  
అ�టర.  పట@ గ,  లవగ ఉ�ట� ద.  అసలవడ హరయన  అయత  
అయ�ద కన  పద�  హరయన అయ�ద ఆ సనమల బగ�డడ� వలM .” 

అన+టM  అనకనదన+ .  అల అన  సవత�  అ�ట  అయష@ మమ కద . 

ఐఎ�డబ ల లస@  చసD�ట అర� మ\ �ద..ఆవడ నట�చన సనమల చల 
మటక నన  చసనన .  వటల నక  బగ  నచSన  సనమల  కడ  
ఉన+య. కన..ఎ�దక గన నన ఆ సనమలన బట@  సవత�  మహనట 

అన+ వషయ�  అర� � చసకలకపయన  అప�టM .  ఇదల ఉ�డ గ,  ఓ రజ  టవ  ల   కన�శలP�  
వచS�ద. అకPడ+�చ మదల\ �ద  నన చసన సవత�   ల సక�డ ఇన+�గ!. నక సనమ అయపయక 
కడ సవత�  కనపస D ఉ�డ� ద.  సనమ అ�త  కడ  ఆవడ  కనప�చ� ద.  సవత�  అ�ట  ఇ�త బగ  
చసD�దన+ మట అనకన+. నస!�దహ�గ ఆ సనమ పపలర అయ�ద�ట మల కరణ� సవత�  అన 
అనప�చ�ద ఆరజ  నక .  యధÂచSకమ ఏమ  కన ,  తరవత నన  వరసగ  చసన  ఒకP  సవత�  
సనమ నక  ఆమలన  ఒకP  కణన+  చప� ద.  ఆ సరక  నన  ఆమ  అభమనన  అయ�న .  అప�టక 
చలసరM  చసన  కడ ,  ఆ దశల  మరసర   మయబజర  సనమన,  మఖ��గ  అహ న  పళ~�ట   
పటన చసక  నన  ఆమ  వరభమనన  అయపయన .  న తర�  వచSన  కడ  సవత�  న  
అభమనసDన+ వళ~  ఉన+ర�టన  అర� మత�ద ఆమల  ఉన+దమట   సవత�  న  సమక�చ�త  
వయస,అనభవమ,మధస! లవ  కన   సవత�  సనమలM  నక  నచSన  కన+�ట  గర�చ  ఇకPడ  
చప�డ� ఈ వ�స� లక��. అ�ట, మగత పత� ల బలవన కద. ఇకPడ చబతన+ పత� ల నన+ బగ 
కదల�చనవ అన+ద  మదట  కరణమ\ త,స� లభవ� ర�డ  కరణ� .  అఫPర!,  ఆవడ గర�చ  ఎ�త  



పగడన కడ  అద  చరiతచరణ�  ల  అనపస D�ద అనక� డ,  అద వర  స�గ త.”కన�శలP�  చసక 
చసన సనమ  దవదస . సవత�  న చస D నజ�గ పరiత ఇలన ఉ�డ ఉ�ట�ద ఏమ అనప�చ�ద. నన 
అద ట� న! ల  చసన  ఆ  సనమన ,  సవత� న.  సవత�  త  పట  నవiన ,  ఆవడ త  పట  ఏడSన . 

దదప ఓ  స�వత!ర�  క� త� మదటసర   మస!మÙ  సనమ పర Dగ చస న.  ఎన+ సరM  నవiన  
లకPలద.  అద సవత�  కసమన  తయర  చసన  పత�  కద . “పడకPరS కబరM   ల అన+టM  భనమత  
గర కస�   ట\ లర మడ   పత� .  సధరణ�గ సవత�  అ�ట  ఇతర  సనమల  చస  మనకన+  భవనక  
భన+�గ ఉ�ట�ద  మస!మÙ  ల .  అయనప�టక కడ   ఇప�టక  మస!మÙ  చస D సవత�  ఆ  పత�  లక  
ఎ�తగ ఒదగపయ�ద  అర� మత�ద.  అకPడకPడ సవత�  కనబడద .  మస!మÙ కనపస D�ద.  తరiత 
గరDచSద -  “గ�డమÙ కథ  .  నన ప� ధన�గ సర�క�త�  అభమనన .  నక చలరజల� క 
గ�డమÙకథ అ�ట ఆవడ గరDచSద. సర�క�తమÙ న గమన�చడ� ల మనగ సవత�  న చడలద కన, 

ఆ కళ~తన ఎన+ భవల పలక�చ�ద! అసల ఆవడ కళ~లన ఆ పత�  సiభవమ�త ప� దర²�చ�ద. ఆ 
కళ~ల పలకన భవ� లద. కళ~ మటM డతయ అ�ట అద కబల. “ఆరధన  నక నచSన మర సనమ. 

ఈ సనమల  సవత�  పత�  రకరకల  ఉదiగలక  లనత�ద .  సవత�  గరక  అద�తపన  చప��డ , 

అవలలగ చసస�ద .  “మ�చ మనసల   సనమల కడ  ఇల�టద  పత � .  “త�గ� 
ఇదయన..”,”యమ�డయ శ� వర   పటల ర�డ  అసల  పర D వ�తరకమ\ న మనస� త లవ .  అసల 
ఇద�త ఎ�దక�డ  సవత�  ఏ� చసన అద ఆ పత� ల ఉ�ట�ద కన ఆమల ఉ�డద. ఇపడ వ�స� రసD 
ఉ�ట అనపసD�ద, “వలగనడల ,”డక@ ర చక� వర D ,”చదవకన+ అమÙయల , “తడకడళ~  - ఇల ఈ 
సనమలM  సవత�  వసన పత� లన+ ఆమ కసమ తయర చసర? అన. అన+ దదప ఒక తరహ పత� ల. 

అయనప�టక మనకపడ  బర  కట@ లద�ట,  దనక వర  కరణలన+న+  కడ ,  సవత�  ఓ  మఖ�  
కరణ�. అవ ఆమ చసన పత� ల కనక బర కట@ లద. “తలM ద�డÏ ల ,”మర ప� ప�చ� - ర�డ�టల వసన 
మత� ల కడ ప� కకరలగ నన మరSపలన పత� ల.

ఇన+రస  మయబజర  గర�చ ఒకP  మకP న? అనక�టన+ వరక  -  కవలన రయలద .  చవర+ 
రద� � అన .  ఆ  అహ న  పళ~�ట   పత న  ఎన+సరM  చసఉ�టన .  చస�ద మళ~  మళ~  చస D 
ఉ�డపయన స�ధరsల ఉన+య. అసల, అకPడ ఒక మనష అల ఇద� ర మనషలగ లప D పట ల 
స�M ట పర!నలట ల ఎల చస�ద  నక ఇప�టక అర� � కద. సవత� క సధ��. “నవరత�   సనమ కడ 
 మయబజర  లన మరSపలన  నన .  అవతలవ\ ప నగశiరరవ  తమÙద  పత� ల వయడ�  ఒక  ఎత D. 
సవత�  కడ  తమÙద  రకలగ  స��ద�చ�ద  -  ఒకP పత� తన ఒకP  రక� గ.  ఇల ఎ�దర  
చయగలర చప��డ ?  ఆ సనమ  అయడయ  న  వచత� �గ ఉ�ద  నక  ఇ�క .  ఈ సనమ  ట\ టల! 
వసDన+పడ గయకల/గయనల జబత ల సవత�  పర కడ వసర. ననద మదటసర ఆమ పరన 
పటల పడవళ~ పరM ల కడ చడడ�. బహశ, అద ఆఖరమ, నక తలద.



ఈ సనమలన+  ఎన+సరM  చసనకడ  బర  కట@ కపవడనక కరణ�  సవత�  మత� మ అన  నన  
అనడ� లద .  సవత�  కడ  అన  మత� మ అ�టన+ న.  ఆ హర  హరయనM ,  కరక@ ర ఆర@ స@ ల, 

దర²కల,  స�గత దర²కల ,  గయకల,  రచయతల(మట-పట ర�డన )  -  ఈ 
క�బనషనM  తలగల  దరకడ�  తలగ  వళ~  చసకన+  అదÂష@ మన అనపస D�ద నక .  సవత�  అన+  
పర తలచకగన  అదవధమ\ న నస@ ల� య కలగత�ద  -  ఏద న  తర�  నట  అయనటM .  నజనక 
ఎప�ట మయబజ ర,  ఎప�ట మస!మÙ ,  ఎప�ట దవద స?  అవ వచS  యభ\  ఏళ~  డత�ద .  ఇ�క 
మన� చస  ఆన�దస Dన+మ�ట,  ఈ తర�  ల  కడ  సవత� క అభమనలన+ర�ట  అ�తక�ట  సక��  
ఏమ కవల సవత�  గప�దననక?

గదవర ల గఫల

Posted: Jan 24th, 08 by మ�జల 

నన ఇ�తక మ�ద ఈ చత� � laptopల చసనప�టక, ఎద మన గదవర కద(మద తగజ ల�డ) అన 
DVD తచSక చస. సనమల చలన గఫల కనపడF య.

మదట సనల  ధనరÙస�  అ�టర .  మళ~ ఒకటవ  తరక  అ�టర .  జనవర ఒకట  కబల  
అనకన+న.  కన అద  డస�బర  ఒక ట.  ధనరÙస� మదలయ�ద  డస�బర  పదహనన  కద  మర  
డస�బర ఒకటన ధనరÙస� ఎమట?

అద రజ హర పర@  కర�లయనక వళDడ. వళ~ అతనన మళ~ సరగþ  నల తరiత కనప�చమ�టర. 

అతడ ఫబ� వర పన+�డన అ�టడ. డస�బర ఒకట న�చ ఫబ� వర క నల రజల?

ఒక నలరజల  తరiత వళ~ అ�దర  కళ�ణ� చడదనక బయలదరతర. సతరమ కళ�ణ� జరగద  
చ\ త� �లకద? అ�ట మరS, ఏప� ల నలల. జనవరల ఏ కళ�ణ� జరగత�ద?

నక చరక  వస�ద  ఎకPడ అ�ట  ఎద  కధ స�భషణ  రసయ�డమ  తప� ,  కస D timeline సరపయ�ద 
లద అన చసకర? తలగ ప� కకల ఏమయన చససDరల అన+ ధ\ ర�మ?



నష�కక సమకల ఎ�దక రవ?

Posted: Jan 1st, 08 by రజ�ద�  కమర దవరపలM  

కదల బమÙల  క� మ�గ చలన  చత� �గ రపదద� కన+ కద� కలనక 
సనమ గర�చన  వర Dల,  వణజ� ప� కటనల,  క� మ�గ ప� వ�ల, 

సమకల మదలయ�య .  క�చ�అట ఇటగ  ప � ప�చ 
దశలన+టల ఇద క� మ� కనపసD�ద. సనమలక సమకల అవసరమ 

అ�ట నటక త�భ\  భరతయ సనమలక అవసర� లద. ఆమటకస D హలవడ ల కడ పద� గ అవసర� 
లక పయన  అకPడ  సనమ సమక  అనద పద�  పరశ� మగ, వ�దలద మ�దక, జవనపధగ మరట�త  
దన అస� తiనక తరగలక�డ పయ�ద.

భరతయ చలన  చత� పరశ� మ ప� ప�చ స� యల మదట  నలగ\ ద స� నలల ఉ�ద.  అలగ తలగ  సనమ 
ర�గ� ఉత�దకతల  స� ల�గ మదట  ర�డ  స� నలM  ఉ�ట  వస D�ద.  మత D� మద  భరతయ  సనమ  
వమర²కల ఎ�దర ?  వ�దలమ�ద!!!!.  వరల వసకకPన  వర�దర ?  గప�డ మ� ద.  అద సత� � 
తలగ సనమలక  నర  శత�  వర DసD�ద.  సనమల గర�చ  రస  వర�దర  సన  వమర²కల  
కద.అలగ సనసమకల రస వర�దర సన వమర²కల కర.

సన వమర²  అనద  అసధరవ � త� కగ ,సనమ సమక  కడ  దదప  అ�త  అప � మత D�గ 
వ�వహర�చవలసన బధ�త. కM ప D�గ సనమన పరచయ� చస ఆసన+వశ� బగ�ద,ఇకPడ హర నటన 
అధiన�గ ఉ�ద ,అకPడ ఎడట�గ ల జ�పలన+య అ�ట రసకచSద సమక ల�టద కన సమక 
కద,అలగ సనవమర² కడ కద.

తలగ సనమ  సమకల  కలక� మ� ల  అ�ట  ఇన+  దశబ� ల తరiత  ఎ�త  పరణత  సధ�చల!�ద  
పయ,ననటక తసకట@  నగ�భట@  అన+టM  ఎ�దక  తయరవతన+య ?  గప� సమకల  
వచS�దక గప�  సనమల  ఎకPడస Dన+య అనద  సధరణమ\ న సమధన� .  సమన�మ\ న 
సనమలన ప� చరమన సధన�త  సపర  డపర  హటM గ చయట�  కన+  సరM  సధ�మవత� ద. 

అలగ సమగ�  సమక కన+ సరకన+ సనమలన ప� కకలన మర�తగ ఆకట@ కనల చయగ వమర² ఆ 
సనమలన పదకలల  పట ,  ప� జలమదల చరత� ల పదల�గ  ఉ�డపయల  చయగలద .  మ సనమ  
చడ�డహ అన  నరÙతల ,  వగ\ రల చసకనద  ప� చర� కగ ,  సనమ వడదలక  మ�ద  పత� కలM  
వచSద ప� వ�,  సనమ వడదల  అయ�క  సమకల ,  వటక వనగþ  క�చ�తరగþ ,  వవర�గ వచSవ  
వమర²ల.



వమర² అ�టన  కవమ  ర²  అన  అరh �ఎ�దవలM  ప� జబహళ��లస� రపడ పయఉన+�దవలM , 

వమర²కడ�ట మనమద  చడ  చప�వడన  అరh � ఇ�క  మనలన  వదలట�  లద .  వమర²కడ�ట 
మనమ�చచడ పరమర²�చ  శ� యభలష.  సనమన ఒక  కళరప�గ  ఎ�దర  సమష@ కÂషక 
ప� తరప�గ భవ�చ భవకడ, సiప+కడ, ప� మకడ.

సమకకడ కన+  పరమతలత  సనమన  వకస Dడ.  అ�ట ఏద  ఒక  పత� కలన,  వబ స\ ట లన ,  టవ 
చనలM న ఉద�గ  కవచS ,  లక గరవవతన�మద  పనచస  వర  కవచS .  ఆయ ప� చరణస�స� లక�డ 
పరమతల వర తప�నసరగ పట�చల! ఉ�ట�ద.

చలనచత�  ర�గ�త  వరక�డ  స�బ�ధబ�ధవ� ల,  వ�పర లవదవల ,  అభమనల కపతపల  
సరPలషన మహమటల ,  ఇల ఎన+  కరణల  మనక  మ�చ  సమకలన  దర�చస Dన+య. 

తలగ దన  పత� కలM  అత�ధక  సరP�లషన  గల  ఈనడ  ప� �ట ఎడషనM  సనమ  సమకల  
ప� చర�చకపయన on-line  ఎడషనల మత� �నకPచS సమకల  ప� చరసD�ద.  సi�త నరÙణ  స�స�  , 
ప�పణ వ�వస� ,  స@ డయ ఉ�డ  కడ  వరపత� క సతరల న,  ఈనడ లన  సమగ�  సమక  లన  
ప� చరసDన+ ఈనడ  ప� యత+ల అభన�దనయ� .  తలగ దనపత� కలM  నషPర�  గ  సనమసమకల  
మత� � ఆ�ధ� భమ సi�త�. భమల సమక ఫలన సనమన చడద� �ట నరÙహమట�గ మన� ఆ  
ఆలచన మనకవచ S.  అసల పత� కలM  నష�కక  సమకల  ఎ�దక  రవ ?  అన ప� శ+ జజ+సవలన  
ఎప�టన�చ వ�టడతన  ఉ� ద.  ఎన+సరM  ఎ�దర  ఈ  స�దహనవÂత D కస�  యత+�చర  గన  
సఫలత న�దలక  పయర .  బహశ ఒకఒకP  స�పదకడ  మత� � ఏమత� � మహమట�  లక�డ , 

క�డబద� ల కట@ నటM  చప�ర.

స� ల�:  వజయవడ,  1977  అగష@  నల ,  స�దరs�:  “ఊరమÙడ బతకల   సనమ ఉత Dమప� �తయ 
భషచత� �గ జతయస� యల ఆవరF  ప�దన  స�దరs�  ల  జరగతన+  పత� కయ గష@ .  అ�ట ప� స 
మట అన+  మ ట.  ఆచత�  దర²కడ  బయస  నరయణ  మటM డత సనమ సమకల  నష�కక�గ  , 
మరþ దర²క�గ,  నరÙణతÙక�గ ఉ�డలన కరర .  దనక స��దస D అప�ట  ఆ�ధ� జ�త 
స�పదకల న�డర రమమహనరవ, నష�కక�గ , మరþ దర²క�గ, నరÙణతÙక�గ, సమకల 
రయలన భవస Dరన ,కన ఉన+ద  ఉన+టM  రస D నరÙతల  సహ�చజలర న,ఫలత�గ పత� కలక 
ప� కటనల ఆపస Dన+రన,ఈపరస DతలM  ఉన+ద  ఉన+ట M  వ � యవలసన పన  
ఏమన+దన,ప� శ+�చర.పత� కల,నరÙతల ఒకరకమ \ న అవనతల  పడ  కట @ క�టన+రన 
అభప� యపడF ర.

ఎపడ 1977 ల న�డర నరస�చన  పరస Dతల ఇ�క కనసగత�డట�  వషదకరమ\ న వస Dవ�. అ�త 
కక మరకన+ వ\ పరత�ల పట@ కచSయ. సనమ షట�గ ప� ర�భమవట� ఆలస�� ఇక ఒకట ఊదర. 

ఆ గలదమర�వ�ద రజ వలపష@ ర పడ వరక జనలన ప� లభ పడతన ఉ�ట�ద. పత� కలM  వచS 



సమకలన కసప  పకPనపడత  గత  క�తకల�గ  వబ  స\ టM  ఇ�క  రకమ\ న పదh త ప� వశపట@ య.  ఒక 
సనమన వపరత�గ  ప� మట చయట �,  వదశహకPల,  డవడ హకPల  వగ\ రల ప�ద�దక  
పటM పడట�, ఒకవళ వచSయ, సనమ వడదల అయ�క, ఢమÙ�ద, ఇక ఆసనమ సమక మనక ఆ 
స\ టM  కనప�చద. ఈమధ� అతధ, గత�ల స\ నకడ ఇ�దక ప� బల ఉదహ రణల.

మనకట వణజ�  ప� కటనల రవనకన+పడ  వల\ న�త దమÙ  ఎత D ఆ  సనమ  వళ~  మద  జలM  
బÂ�ద�కడ ఒకట  తయరయ��ద .  ఈ ర�డ  వధనల  వలM  ప� కకడక లభ�చద  శన�� .  డబ�, 

సమయ�,  శక D,  వÂధ తప�  ప� యజన� ఉ�డ ద.  గమÙత Dమట�ట ఈ  వబ  స\ టM  ఇచS  రట�గలన  బట@  
వదశల తలగ  ప� కకల ఆయ  సనమలక  ఎ�తక�త  ఆదయ  వనరల  సమకరస Dన+రన 
వన+పడ క�త ఆవదన కలగత�ట�ద.

తలగల సనమ పత� కల ఎన+ అ�ట గత� ల లగ ఇపడచప� పరస� త లద. దశబ� ల తరబడ వసDన+ 
సతర కక�డ  మర  అరడజన  రష@ Aవ�పD�గ అ�దబటల  ఉ�డగ ,  అచS�గ అభమనలకస�  , 
కన+ కట�బల హరల కస� , కన+ సనమల వడదల స�దరs� లన, మర హరన అడF మ\ న తటM  
తట@ �దక అప�టకపడ  కన+  పత� కల పట@ క రవట �,  మళ~ మయమవట �,  ఏద తమష గ, 

బ�నరM  థయటరM  మ�ద కట@ న�త సలభ�గ సనమ పత� కల వసDన+పడ వటల ఎల�ట వర Dలన, 

ఏస� య సమకలన, వమర²లన మన� ఆశ�చగల�?

కన+ వబ  స\ టM ల ఇ�క  రకమ\ న ధరణ  కనపసD�ద.  మఖ��గ ఇ�గM ష భషల  వలవడవ ,  ఒక స�చల�  
సనమ వడదల  కగన  తమ అస� న రచయత  చత  ఒక సమక  రయసర .  సదర సమకకడ  మ�దగ  
కదరSకన+ ఒప��ద�  ప� కర�,  తన సమకల  క�చ�  వవదస�ద  వ�ఖ�ల  చస Dడ.  అ�త కన+  
నలలపట అకPడ  వకకల  కమ�టM  వలM వతDత�టయ.  వల కద�  జన�  ఇష@ మచSన భష ,  వర�గ�, 

ఒకPటమట ఎన+ రకల వకరల కవల అన+ అకPడ మనక దరకతయ.

ప� కకలన వనద�పజ స,  ఉరÏ తలగ�చ,  మయజస,  మభ�పట@ ,  మతDలమ�చ,  ఇల రకరకలగ  
ప� జనకన+ చ\ తన�వ�తల+ చస Dన+మన చపకచSద  సనమ  ప� చర ర�గ�క గ,  ఆసనమల 
మ�చచడ వశM ష�చ చప�ద  సమక .  ఐత వమర²కడ  ఇ�క  వస DÂతమ\ న పత�  పషస Dడ.  సదర 
సనమలన,  బగగలత పట ,  సమజ�లన వవధ  పర²iలన  ,  స�ÂశసD స�ఘ� లన  తరతన+ల  
వలM ,  సనమ ఎల  ప� భవత� అవత�ద ,  అద సమయ�  ల  సమజన+  ఏవధ�గ  పట@  కదపత�ద , 

తదiర,  ఎన+ రకల  ప� క�పనల,  వనద ర�గ� ల,  కలగతన+య అన  అ�శన+  వమర²కడ  ప� త 
సనమక ప� ధన�శ�గ ఎన+క�ట డ.  సహత��,  రజకయల,  మడయ,  అ�తర� తయ సన మ, 

తదతర ర�గలM  సమకలన మర�లత అనస�ధనసD వవరసDడ.



అసల సనమ సPAప@  కన+స\ జల పద� గ వలవడF  వమర²ల  ఉన+య.కరసవ మద  అధ�యనన+ 
పర Dకలప పరశధన�శ�గ  తసకన+వర  ఎ�దరఉన+ ర.  ఏదశ� లన  మన  సనమ  వళ~  
తసకన+�త వ�మహ�  గన ,ఈజగన ఏదశ�  వళ~  తసకలదన+ద  మత � � 
నజ�.రజకయల,రయల ఎస@ ట ,ఏద\ తన� వ�పరమగ  అన  ధరణత  డబ�  స�చలత  దగపయ  
సనమల తసపరస వళ~ పత�  ఎ�త ఉ�ద ,ఎప�టకపడ సనమ ర�గ� లన పరమణలన నశత�గ  
గమనసD హచSర�చలక  పయన  సమచర  సధనలద  ఈ  నరiక�  ల  అ�త  పత�  ఉ� ద.అలగ మ�చ  
సనమన చడలకపవట� ఎ�త బధసD�ద, మ�చ వమర²న చదవలకపవట� కడ అ�త వధసD�ద.

తలగల ఇప�ట  వరక  ఎకPవ  రచనల  మయబజర  సనమ  గర�చ  వచSయ .  అకడమక వరþ ల 
మత D�గ సనమన  దర�గ  ఉ�చట�లన  ఉద� శ�లన తరiత  తరగþ  చరS�చ  కవచS .  బ�గల, 

తమళ,  క�చ� కన+డ  భషలM  వద�వత Dల,  అలగ,  హ�దల క�తమరక  సమకలన  సనమ  పకడల  
గర�చ చరSస Dన వన+ ర.  వవదస�ద సనమల  వచSనపడ  తప�  మనక  తలగల  మధవల  
రచనల చదవ అవకశ� ఉ�డద.

హలవడ ల …..

హలవడ ల చలనచత�  అధ�యన� ఒక వసDరమ\ న అ�శ�. అకPడ సమజ�లన ప� త ఒకP ర�గ�యకP 
ప� భవ� సనమల మద, సనమ ప� భవ� మగలన అన+ ర�గల మద అనవర��గ ఉ�ట�ద. ఒకP ఆ�గM  
సహత�మ కక ప� ప�చ భషలM  వలవడF  కM సక! అనదగþ  ప� తరచన హలవడ ల సనమగ వలవడ�ద, 

ఇ�క వలవడతన ఉన+య. ఇటవల కల�ల హరపటర స�పటల పస Dకలగ, సనమలగ ఎ�త 
ప� చర��ప�దయ అ�దరక తలసన స�గత. ఐత అన+ కM సక! క ఏమత� � తర మద 
న�య�జరగత�ద అన+ద వర స�గత. తదiర అకPడ మడయల, అకడమక వరþ లM  చరS, 

క�తమరక సPAనపM  రచయతలక దర²క నరÙతలక, ఐ ఓపనర గ కడ పనచసD�ట�ద.

2007 ల నన చసన ఉత Dమ భరతయ సనమల

Posted: Jan 9th, 08 by వ�కట 

2007  న జవత�ల  మరSపలన  స�వత!ర �.  ఈ స�వత!ర�ల  నన  దదప  
౩౦౦  క ప\ గన సనమల  చడడ�  జరగ�ద .  అ�దల మన  దశనక  చ�దన  
సనమల కన+  మత� మ.  అ�దక ర�డ  కరణల :  1)  నన ఈ  స�వత!ర�  
మత D� ఇ�డయల లకపవడ�. 2)మన సనమలM  చల కద�  సనమల మత� మ 
నణ�త కలగనవ  కవడ �.ఈ స�వత!ర�  నన  చసన  సనమలM  నక  బగ  

నచSనవ (వరస క� మ�ల కద):

• Ore kadal (Malayalam)



• Naalu Pennungal (Malayalam)
• Paruthi veeran(Tamil)
• Onbadhu Roobai Note(Tamil)
• Frozen (Hindi)
• Manorama (Hindi)
• Evano Oruvan(Tamil)
• The Blue Umbrella(Hindi)
• Water(Hindi)
• Namesake(English)
• Mahek(Hindi)

మర అ�త నచSకపయన ఫరiలదనప�చన సనమల:

• The Last Lear(English)
• No smoking(Hindi)
• Johny Gadar(Hindi)
• Guru(Hindi)
• Aja nachle (Hindi)
• The Voyeurs (Bengali)
• Taare Zameen Par(Hindi)

చడలనకన చడలకపయన సనమల:

• Happy Days (Telugu)
• Anasuya (Telugu)
• Mantra (Telugu)
• Tamil MA (Tamil)
• Dharm (Hindi)
• Khosla ka Ghosla (Hindi)
• Omkara (Hindi)
• Kamli (Telugu)

2007  ల వడదలయన  ఉత Dమ భరతయ  చలన  చత� ల గర�చ  నవతర�గ�  దiర  మర  
వ� యలనక�టన+ర? అయత మర చసన ఉత Dమ సనమల లస@ తపట, ఆయ సనమల గర�చ 
మ అభప� యలన వ�కD� చసD వ�స� వ� స navatarangam[at]gmail[dot]com క ప�పగలర.

కధన గలక వదలసన  తలగ సనమ

Posted: Jan 20th, 08 by రజ�ద�  కమర దవరపలM  

భరతయ చలనచత� లM  కళఖ�డల  అన+వ  ఒక  వ�ద  లకPస D ఆయన  దర²కతi�  వహ�చనవ  ఆయద  
ఉ�టయ.తలగల వచSన  అత�త Dమ చత�� ల ఒక  పతక  జబత  రస D ఆ  మహనయడ  చత� ల అన+  
ఉ�టయ.న తదన�తర�  ఇక  ఇల�ట  సనమల  రవ  అన  నశSయ�గ  తలసనటM  తళక  బళక  రళ~  
తట@ డల అన+టM  నకPమ\ న నలల మనకచS మహనభవలM  కలసపయడ.



తలగ సనమక దశనర� శ� చస, మ�చ సనమ అ�ట తన తసన సనమల దiర నరiచ�చ,గప� చలన 
చత� లక గ� మర,  కళఖ�డలక గM మర తయర  చస  చపడ .సహత�� ల  తప�  కM సక! అనవ  
తలగసనమలM  రవ  అన  వదన+  తత Dనయల చశడ .  ఆయన మలM శiర,  బ�గర పప , 

పజఫల�,  రజమకట�,  వ�ట అద�త  చత� లన మనక  అ�ద�చ  తలగ  సనమ  బవటన  
వశiవఖ�త� చసన బ.యన.రడF .

భర కనiస  తసకన  అ�త  కన+పద�  తరగణ�  వట  మజ  ల  పడ  కధకధనలక  న�య�  
చయలకపయన ఆనట  దర²కలమ�ద  బ .యన.  హమలయ శఖర  సమనడ .పయన శతబ� ప 
మడ,నలగ,అయద దశబ� లలకడ హ�గ,ఆరsటల మద తప� కధల దమÙ లక�డ వచSన 
సనమల చల  ఉన+య  అనద  నమÙశక��  కన  నజ� .కలక� మ�ల సiరñ యగ� అ�తర�చ  ఆనట  
బ�గర క�తల  పలచబడత  వస Dన+ వస Dన+ కల�ల  బ .యన.ఒక స�దరs�ల  తన  మనభవలన  
ప�చకన+ర.

“ఒకనడ సనమ  తస D ఆ  సనమల  కధ�శ�  ఏమట ?ఆదర²� ఏమ ట?ఆశయ� ఏమ ట?అదచS స�దశ�  
ఏమట?అన కల�కష�గ  చరS�చవళ~� ,ఆ వషయల  తలక  కధ  రసకనవళ~� ,పత� లన 
మలచకనవళ~�.పత� లన బట@  నటలన  ఎన+కనవళ~ �.ఆనడ పత� ల సiభవనక  నటల  ఒదగ  
ఉ�డవళ~.భషన కడ  పత � ల సiభవన+  బట @  ఎ�పక  చసవళ~�  ..మనక అనక  
ప� �తల,ఒకదనకకట అ�దకప�దక  లన  మ�డలక  ప� త�కతల ఉన+ య.అ�దవలM  మమ  
సనమల తసన తలనళ~ల ఏ ప� �తప భష సరiజనన�గ ఉ�టదన+  వషయ� గడ  తర� నభర� నల 
జరప,ఉన+వ లక!Ùనరయణ  గర   మలపలM  ల వడన  భష  ఆ�ధ� దశనక�తటక సరపత�దన  
భవ�చ�.

చత� �ల యధరh  జవతన+  చత� �చటపడ ఒకP  వతవరణ�  మత� � చపత  సరపద .భషల,పత� ల 
సiభవ�ల,వర నటనరతల  అన+ట  వస Dవక అనభత  కల��చగలగ ల.దనక 
దర²కనక,రచయతక తలగ  దశ స�ఘక జవన  సరళప\  మ�చ పట@  ఉ�డల .ఉదహరణక నన తసన 
 వ�దమతర� చత� �ల ర\ త కట�బలన  చత� కర�చల!వచSనపడ నక  తలసన  న  ప� �తప 
(రయలసమ)ర\ త కట�బలన  చత� �చన.  నన పట@ పరగన వతవరణన+  మమÙర Dల చలన  
చత� �ల ప� తబ�బ�చన.చలనచత� � సహజతiనక దగþ రగ ఉ�డల�ట ఏపత� లన,ఏప� �తలన దÂష@ ల 
పట@ కన+మ ఆయ  ప� �తల ఆచర  వ�వహర ల,కట@ బటM ,ఆయ వ�క Dల రగదషల  
అన+�టల దర²కనక,కళదర²కనక పరచయ� ఉ�డట� అవసర�.ఆనడ వటన తలసకన,కధకధన� 
చడక�డ చత� లన నరÙ�చలన జజÔ స ఉ�డద .అ�దక ఒక చత� � నరÙ�చక మర చత� � నరÙ�చల�ట  
,ఇ�దల ఏమ చప�లనద మక పద�  సమస�గ ఉ�డద. ” థ�   కస� చల కల� ఆలచ�చవలస వచSద.



నడ అద�త    మనవళ~క   అపహస��గ కనపస D�ద.సనమక కధమ ట?  హర కల� టM  ఇస D సర - 

అన+�త దర� పయ న�చ�ద మన చత�  పరశ� మ. చత� న+ వ�పర దÂష@ త తసటపడ కధ, ఆదర²ల 
అనవసర�.  కవలస�దలM  ప� జలన కవi�చట �,  గM మర,  పద� తరల పపలరట ,  పర!నలట, 

అభమనల,  అభమన స�ఘల  వళ~�దరక సరపడ  పళ~ల  మసల  వస  వ�డడ�  -ఇల ఏద  చస D అద  
ఘనకర��, ఏద తస D అద అధsతకళఖ�డ�!

చలనచత�  పరశ� మ నడ ఫకD టక వ�పర�. ఎన+ వరల నడస D అ�త కళఖ�డ�, చత� �ల ఏద లకన+ 
అల రయ�చక�ట�. ఈ వ�పర చత� లక ప� భతi�   ఆవరF   ల ఇసD ఉ�ద. రజ మచS�ద ర�భగ 
కమత�ద?

అవస Dవకత వస Dవకతగ రజ�మలతన+  తలగ  చత�  పరశ� మ,కత Dగ కన+  పద� పద�  ననదలన  
వలM సDఉ�ద.ఇ�దల హర  ధనక వరþ � నశ�చల  అన  ననద�  ఇసD ఉ�టడ.ఆ హర  నలగ  వళ~క  
ఉ�గరల మరస  పత�టయ .’అయ� హర  గర  మర  వస Dన+ద కరÙకడ  వష� ,ఒక పట  త�ట  
మర పట  పస D�డ వష �,చతలక ఉ�గరల  ఉ�డగడదన  ఎవర\ న హర  గరక  చప�  
దమÙలన+య?హర,సదసదగ పత � క అనగణ��గ  కనపస D హర  ఇమజ  దబ�  
త�ట�ద.అ�దక మన  చలన  చత� ల సమ�వదన+  టకన  కన  చల M రగ అమÙలన  
ప� యత+సDన+య.

నడ మనచత�  పరశ� మ ఒక వష వలయ� ల కట@ మట@ డత�ద.భర తరగణ�,ప�పణ వ�వస� ,థయటర 
యజమనల కభ�ధ  హసDలM  పడ  నలగపత  ఉ� ద.దనన ఛద�చటమ ల?ప�పణదరM క వ�పరరత�  
హట అయ�  కధ  కవల ,ఫలన తర  కన ,తరడ కన  కవల .ఆ ఫలన  తరడక ,తరక కధ  తన  
చట@  గర  గసకన  మర  తరగ ల,ఇక థయటరM  యజమనలక  ఈ  స@ ర సష@ � త  పట  ర�గల  
హ�గల కవల.ఈ మగþ రన స�తÂప D పరచవలస వచSసరక తలగ సనమ ప�చ కళ~ కషయ� ల  
తయరత�ద.రచయతల కడ  ఈ  సనమలన  చస  చడతన+ర .  నలగ సనమల  చస  ఒక  
నవలన వ�డ  పరస Dతక నవల  రచయతల ,పద సనమలలన  సన+వశలన  ఏర  ఒక  సనమ  రస  సన  
రచయతల తయరయ�ర .ఇక ఈ  పరశ� మ బగపడదటM ?తలగ సనమ  బగపడల�ట    ప�పణ 
వ�వస�  జతయ�  కవల  థయటర యజమనల  క�ట� ల పవల  స@ ర సస@ � రద�  కవల .దర²కనక జత  
జవత� గర�చ  తలయల .రచయతల సనమల  కప  కట@  రచనల  సగ�చ  పద� త అ�త�  
కవల.ప� కకడ కధక  ప� మఖ�మచS స� యక ఎదగల .ఇన+ బధల  తలగ  సనమ  పడలద .అ�దక 
గM మర న సరiరగనవరణగ ఎ�చక�ద!

–అభ�దయ మసపత� క అక@ బర 1976 స�చక లన వ�స� ఆధర�గ



వమర²ప\  వమర²

Posted: Jan 8th, 08 by రజ�ద�  కమర దవరపలM  

ఎ�దర వద�వత Dల తమ  భషపటవన+  సనమ  వమర² ల,  సమకల 
రస�దక ఉపయగ�చకన+ర .  క.క ల�ట  ఎ�దర  బహమఖ  
ప� జÔ శలల వ�దలద  వ�సలత  దశబ� ల క� తమ పఠకలక  చల�చత�  
ర�గనక చ�దన  అన+  అ�శలన  పరచయ�  చస  వర  అవగహన  పటమన  
ప�చర.  అన+ శస2 ల లగన  సనమ  నరÙణ�  లఎన+  స�కతకమ\ న 
మర�ల చర�ల ,  చల కత Dవభగల కలక� మ�ల భగలవతన+య . 

నరÙతల,  నటనటలక ఈవషయల  మద  పద�  అవగహన  అవసర�లక  పయన  మగలన  స�కతక  
నపణలక,  దర²కడక అవశ� �.  అద వధ�గ  సనమల  మద  సమగ� మ\ న రచనల  చసవరక  తప�న  సర . 

కన+ స�దరsలల  క�తమ�ద  వమర²కల  దశబ� ల పట  తరగల న,  సటలన వరగ  చలమణ  
అవతర.  కన ఎపడ  ఒకసర  తడన  తన+  వడ  తలదన+వడ  వచSనటM  ఇ�క  మధవ  వచS  అసల  
వషయ� బయటపడతడ.

ఇకPడ తడన  తన+�ద  ట.  జ.  వ\ ద�నథన  అన  వద�వత D,  రచయత కగ ,  తలన తన+న  మర  మధవ  
గరష కర+డ.

ట. జ.  వ\ ద�నథన  బ�గలర  వశiవద�లయ�ల  ఆ�గM  అధ�పకడగ  
పనచశర. క� కట, సహత��, తతiశస2 � ల�ట ఎన+ వభన+ అ�శల మద చల 
రచనల చశర .  ఐత ఆయనక  మ�చపరప� ఖ�తల తచSపట@ నవ మత� �, 

కరñ టక ల  అగ� గమ ఆ�గM  దనపత� క దకPన  హరలF  లన  సనమ  సమకల  . 

సదరæ కల� ట. జ. వ. నరiహ�చన సనమసమక అకPడ వద�ధకలక చలనచత�  
ప� కకలక, పఠకలక కరదపకగ ఉ�డద.

సమర మడ  దశబ� ల తన  సమకలన  ఆక!  ఫరF  యనవర!ట  ప� స వర  హవర!  ఇన  ద  డరP , 

ఎస!స ఆన  సనమ  గ  1996  ల ప� చర�చర.  సహజ�గన ఆ  పస Dక�మద సమకల ,  ప� శ�సల 
యధవధగన వచSయ .  క�తకల�సనమ,  అకడమక ర�గలM  చరS  కడ  జరగ�ద .  అ�తబగన 
ఉ�ద అనక�టన�రజలM  పలమద  పట� ల గరష  కర+డ  సమక  ద  బక  రవ�  ఏప� ల 1997 స�చకల 
వలవడ�ద.  అప�ట వరక  ట .  జ.  వ.  సనమ సమకలన  నత Dన పట@ కన+ వర�దర  ఒకPసరగ  
అవకPయ�ల చస�ద.



పఠకలర ఇప�ట  వరక  వ\ ద�నథన  గర  మనక  కత Dగ చప�ద  ఏమ  లద , 

ఇ�తవరక ఎవర రయన  అ�శల కడ కద అవ . ప\ గ తనక  తలయన ఎన+ 
అ�శలన పద�  భషప� యగ�త కప�పచSకన ప� యత+ల చసకచSడ అనద 
కర+డ చప�న  మదట  నజ� .  ర�డద ఫలÙ  స@ డస అనద  కలక� మ�ల 
స@ Aక@ యరలస@ -సమయటక!,  స\ కఅనలటక క� టసజ�,  డకనస@ Aకన ,  ఫమనజ�, ఇల 
ఎన+ శఖపశఖలన  అనiయ�చక�ట  మ�దక  సగత�ట ,  ఏనడ 
అరస@ టల చప�న  పM ట,  కరక@ ర దగþ ర ట.  జ.  వ.  నలచపయడ అనద  ర�డ  

వస Dవ�.  ఇల ఎన+  వషయలన  నశత�గ  వశదకర�చన  కర+డ  పలSన  కన+డ  బ�బ  తరగలన ద. 

మడ డశబ� ల పట  ఆ�గM ,  కన+డ సనమలన  సమక�చన  వ\ ద�నథన  క  కన+డభష  రదనద  ఆ  
బ�బ.  ఏద వనట �,  కన+ చన+చన+  పదల  తప�  కన+డ  భష  రన  ట .  జ.  వ.  ఆభష సనమలన  
సమక�చటమ అన+టక�ట పద�  వ�త అన కడ కర+డ అన+డ.

మ�చ ఇ�గM ష రస వళ~ తకPవగ ఉ�డట�, న�స పపరM క డడ ల\ న  లప రస ఇవiగలగట�, తజగ 
వడదల అయన  సనమ  సమకన  పఠకల  చదవతర  గన ,  సమగ�  వమర²లన  కద  అన  
అభప� య�త దనపత� కల స� నకభష తలకపయన అల�ట వరచత సమకలన రయసDన+య అనద 
కర+డ వవరణ.

సనమ అన  కక�డ  ఏ  అ�శ�మద\ న నపణల  అభప� య�త పట  మనక  ఒక  సi�త  నరñ యకశక D, 
వ\ యక Dక భవసiచS ఉ�డల. బదh డ ఒక స�దరs� ల తనశష�లత చప�న మటలన ఇకPడ మనన� 
చసకవట� అవసర �.  బదh  ధరÙన+  అనసర�చట�  గన ,  మర ఇతర  జవన  వ�పరకర�కలపలల  
గన,  సi�త నరñ యల తసక�డ .  బదh డ చప�డన ,  శస2 ల ఘష�చయన ,  పద� ల, 

తలM త�డÏ ల చప�రన ,  లక బ� హÙణల చప�రన  మర  మర  ఆలచన  లక�డ  ఆచర�చట�  కద , 

ప� తపనలన యక Dయక D వచక�  జÔ న�త వ�వహర�చ�డ  అన  ఉపదశ�చడ .  మన� కడ  మన  
బర� లక పనచపత చల మ�దక మనక ఉచతసలహల ఇచS శ� మ తప��చన వరమ అవతమ.

4 Month, 3 Weeks and 2 Days

Posted: Jan 21st, 08 by మ�జల 

నన Talk  Cinema  ల ఈ  చత� � చశ న.  Talk  Cinema  అ�ట,  ఎపడ ప� దర²�చన చత� ల 
ప� దర²సDర.  ఏ సనమ  ప� దర²సDర కడ  మనక  చప�ర .  సధరణ�గ independent and foreign 

films ప� దర²సDర. ప� దర²న తరiత సనమ గర�చ చరSసDర. 



ఇద న మట@ మదట Romanian చత� �.సనమ 1987 ల జరగత�ద. సనమ కధకల� ఒకP రజ. ఒక 
అమÙయ 4  నలల, 3  వరల, 2  రజల గరsవ త.  తన గరsన+  తయ�చసకవల  అనక�ట�ద . 

కన ఇద  abortions  మద సనమ  కద .  ఈ చత� � ల  స+హ �,  స�భ�దల,  communist  రజలల 
రమనయన స�ఘక పరస� తల ప� ధన అ�శల. 

నక ఈ  చత� � ఆడవళ~  సనమ  అనప�చ న,  ప� కకలల మగవరక  ఈ  చత� � ఎకPవ  నచS�ద .  ఈ 
సనమ న  చల  బగ  తసర .  చల మటక  stationary camera  త తసర .  మనక setting  ల ఒక  
భగమ కనపస D�ద.  మగలన వళ~  మటల  మత� మ వనబడత య.  ఇ�కక చపకదగþ  వషయ�  ఏమట  
అ�ట, background score లక పవడ�. 

కన+ దÂశ�ల అనవసరమమ అనపసDయ కన వట significance తరiత తలసD�ద. నన కధ కన+ 
మలపల తరగత�దమ అనకన+న గన, ఆల జరగలద. ఆ మలపల తరగ వ�ట నక ఈ చత� � 
అ�తగ నచSద కదమ. 

మక ఈ చత� � నచSన నచSకపయన ఖచSత�గ మ చత అలచ�పచసD�ద.

Menolippu Mombasaan

Posted: Jan 18th, 08 by రకశiర రవ 
హ\ దరబద ౨వ చలనచత� త!వ� ౨వ రజ (౪ - ౧ - ౨౦౦౮)

సనమ : Menolippu Mombasaan (Oneway ticket to 

Mombasa)
దశ�:ఫన ల�డ
భష:ఫన+ష�
దర²కడ:Hannu Tuomainen.

స�వత!ర� : ౨౦౦౨

ఈ సనమ  గర�చ  ఒక  మకPల  చప�ల�ట ,  సనమ ఎవరక\ న 
నచSత�ద. మక ఒకP మగడ తగనచSస రకమ\ న, బమÙరలM  
బర�గ సనమ అనప�చన, ఈ సనమ మత� � మక నచSత�ద. 

క�దర పత కల� అమÙలకPల వషయ� మత� � నన చప�లన.



ఈ సనమ  బ � తక�డడమన ఉత!వన+  ఎల  జరపకవల  చబత�ద .

పదహడళM  పట క కన!ర ఉ�దన తలస ఆస�త� ల వ�టన చరమ�టర. ఆసపత� ల తన సహవస యస 
కడ కన!ర  బధతడ .  ఇద� ర కలస  ఆసపత� న�డ పరపయ  యస  సiప+లకమ\ న ఆఫ� క 
ఖ�డ�లన మ�బస వళM పదమన నశSయ�చక�టర. కన వళM మ�ద పట తన చరకల ప� మ అయన 
కత న  ఒక  సర  కలసకన  వళ� � అన  అనకన  వర  ప� యణ� మదలపడతర .  వర దగþ ర ప\ స 
వ�డద!

ఒక సర కన!ర వ�ట జవత� ల చన+ చన+ వషయలన ప� కPన పట@  ఎల జవసDర అన+ వషయన+  
చల బగ  తరకకP�చర .  సనమ ఎ�త  అదsత�గ  వ�ద�ట  ఆ  రజ  ఇ�క�  సనమల  చడక�డ  
నషPAమ�చన.  యవతక చల  బగనచS  సనమ  ఇ ద.  న స�దహ�  అకPడన+  మన  తలగ  
దర²కలవర\ న చల హ�ప డస అన చప� ఈ సనమన తలగల తసన ఆశSర�పన.

మక వలన+  లక  పయన  ఈ  సనమ  తప�క  చడ�డ .  అ�దమ\ న ఫన ల�డ మఱయ  అ�దమ\ న 
కత మఱయ అ�దమ\ న ఫన+ష భష వన+య సనమల.

I for India - సనమ పరచయ�

Posted: Jan 2nd, 08 by వ�కట 

I  for India,  సనమ ఈ  మధ�  కల�ల  వచSన  ఒక  
వ\ వధ�మ\ న సనమగ  పరPనవచS .  1965  ల 
ఇ�డయ వదల  యన\ టడ క�గA డమ  ల  డక@ రగ 
స� రపడన యశA పల సర  అన  వ�క D కథ  ఇద . 196 ౦ 
ప� �త�ల ఇ�డయన�చ  యన\ టA డ క�గA డమA క  
వ\ ద�ర�గ� ల  ప\ చదవల రత�  వచSన  చల  మ�ద  
భరతయలల యశA పల కడ  ఒకర .  యన\ టడ 

క�గA డమ క  వచSనప�టన�చ  ఆయన ఇ�డయ  తరగ  వళ~లన అనక�టన  వ�టర కన  ప� త సర  
ఏద ఒక కరణ� చత అతన పథకల మరత�డడ�త దదప పదళ~పట ఇ�డయక వళ~లకపతడ. 

ఈ లగ  అతనక  మగþ ర పలM ల జనÙస Dర.స�త ఇలM  కనకP�టడ .  అతన కట�బ�  ఇ�గM �డ 
జవనశ\ లక అలవటపడపత�ద .  అన+ళ~గ తమన  వదల  దర�గ  వళ~పయన  కడకప\  
ఆతలM ద�డÏ ల తవ� �గ స��దస Dర.  చవరక ఇ�డయ  వళ~పదమన  నరñ య�చక�టర.  ఇ�డయ 
చరగన అకPడ ఒక ఆసపత�  స� ప�చ రగలక సవల�ద�చలన+ ప� యత+� చసDర యశA పల. అతన 
ఆసపత�  అనకన+�త  సక� మ�గ నడవద .  మరవ\ ప అతన  భర� ,  మఖ��గ పలM ల అకPడ  



వతవరణనక జవన శ\ లక తగþ ట@ గ సర� కలకపతర. చసదమలక తరగ యన\ టడ క�గA డమ చరతర. 

కలక� మ�ల అతన  మగþ ర కతరM  పరగ  పద� వళ~వతర.  పద� మÙయక పళ~వత�ద .  ర�డ 
అమÙయ చదవకడనక  ఆస @ Aలయ వల D�ద.  చదవయ�క తరగవచSన  ర�డ  కతర  
ఆస@ Aలయలన స� రపడలనకన నశSయ�చకన అకPడక బయల� రవలD�ద. ఒకపడ తన ఇ�డయ 
వదలవళ~న�దక తన త�డ�  ఎ�త బధపడవ�టడ అపడ కన అర� � కద యశA పల క.

ఇద I for India  సనమ క థ.  ఈ కథల  పద� గ చపకడనకమ  లకపవచ S.  దదప ఇ�డయ  వదల  
ఇతరదశలM  నవస�చ ఎ�త మ�దవ దదప ఇల�ట కథల (జవతల)! అయత ఈ సనమ ల ప� ప�చ�ల 
99 శత� సనమలక  లన  ఒక  ప� త�కత వ� ద.  ఈ సనమ  లన  కథ  కల�త�  కద .  అదమ�త ప� త�క� 
కకపయన ఈ  సనమ  అసలల  రప�ద�చబడ�ద  తలసక�ట  ఎవర\ న ఈ  సనమ  యకP  
గప�తనన+ అభన�ద�చక తరర.

1965  ల యశA పల  యన\ టడ క�గA డమ  రగన  ఆయన  మదటగ  చస�దమట�ట  ర�డ  సనమ  
(సపర 8 కమరల,  ప� జక@ రM న కన  ఒకట  తన  వద� వ�చకన మరట  ఇ�డయలన  తన  కట�బనక  
ప�ప�చడ.  ఆ రజలM  ఫన  సకర��  అ�త�తమత� మ వ�డడ�త  పట ,  ఉత Dరల దiర  పరగన  
దరలన దగþ రచయలకపవడ�త ఆయన తన బ�ధ మతÏ లత స�ప� ద�చడనక ఒక వ\ వధ�మ\ న పధh తన 
అవల�బ�చర. నలక సర తమ జవత�లన మధర ఘట@ లన కమరల  బ�ధ�చ ఆ  రలన ఇ�డయక 
ప�పవడట.  అలగ నలక  సర  ఇ�డయన�చ  వచSన  సనమ  ప� దర²�చ తన  వర  బగగల  
తలసకనవడట.

అయత వర కవల� కమ�నకషన కస� ఉపయగ�చన ఆ ఫలÙ రళ~ ఆయన మడ  కతర స�ధ�  
పద� య�క ఒక  పర D నడవ  చత� �గ మలస D�దన అప�టM  వరహ�చకపయ�డచS .  యశA పల 
సర మడవ  అమÙయ  స�ధ�  సర  ఈ  సనమ  దర²కరల .40 ఏళ~పట తన  త�డ�  రప�ద�చన  
హమ వడయస  త  పట  కన+ళ~  న�చ  తన  స�త�గ  కమరత  రకరF  చసన  దÂశ�ల  ఆధర�గ  
ఈమ రప�ద�చన  ఈ  సనమ  డక�మ�టర  సనమ  అయనప�టక  ప� త ఒకPరన  అకట@ కగలద. 

సనమ అనద కవల� వనద� కసమ కదన ఇల�ట సనమల అపడపడ ఋజవ చసD�టయ.

ఈ చత�  దర²కరల  స�ధ�  ఐదళ~  క� త� ఇవ  వడయల  అధర�గ  రప�ద�చన  ఒక  లఘ  చత� �,  ఈ 
పర D నడవ  చత� నక దర  తస  వ�డచSనపస D�ద.  ఆ�దవలననమ ఈ  మధ�కల�ల  చత� కర�చన 
దÂశ�లల పత  వడయలM  వన+  Spontaneity  వ�డకపవడ� గమన�చవచ S.  అయనప�టక అన+  
వధల ఒక  మ�చ  సనమగ  I  For  India  న పరPనవచS .  ఇల�ట సనమల  ఎపడ  కన  రవ  
కనక,వల\ త తప�క చడ�డ.



Teeth of Love - ప� మ ద�తల

Posted: Jan 18th, 08 by రకశiర రవ 

సనమ : Teeth of Love

దశ� : చ\ న

భష : చ\ నస

దర²కడ : Zhuang Yuxin

ఇద మన  హఫ  (http://hiff.co.in/)క ప� ర�భత!వ సనమ .  అ�ట ఒక  
వధ�గ మన సలక@ రM  దÂష@ ల ఇద ఉత!వనకచSన కత D సనమలM  కలM  అత�త Dమమన.

ఇక సనమ గర�చ మడ మకPలM  చప�ల�ట,

మదట మకP ,  అమÙయ సPలల  వన+పడ  ఒకతన+  ప� మసD�ద.  అద వవధ  కరణలచ  
వఫలమవత�ద.

ర�డవ మకP ,  అమÙయ కలజల  వన+పడ  ఒకతన+  ప� మసD�ద.  అద వవధ  కరణలచ  
వఫలమవత�ద.

మడవ మకP ,  అమÙయన కలజన�డ  భహషPర�చన  తరవత  పళM  చసక�ట� ద.  అతన+ మత� � 
ప� మ�చలక పత�ద ,  కన వడపవలన  నశSయ�చకన+  తరవత  ఆఖరగ  ఒకP  రజ  అతనన  
ప� మ�చగలగత�ద.

ఈ మడ ప� మల ఆమప\  చఱ గయన+ వదలతయ. ఇద�త ఒక పదళM కల�ల, చ\ న చరత� ల ఒక 
కలక దశబ� ల జరగత�ద.

ప� ర�భత!వ�ల ఈ  సనమ  నరÙత ,  కథనయక మటM డర.  సహనరÙత మటM డత సనమ  
తయడనక పద ఏ�డM  పట@ �దన చప�ర. సనమ పస@ ర చస D చల ఇద మక నజమన తలసD�ద. ఇక 
కథనయక యన  బఙ�న  కడ  మటM డర.  ఆమక ఆ�గM � రవకపవడ�  గమనరL �.  పదప సనమ  
గర�చ పరచయ�  చస D నరiహకలల  ఒకతన  ఈ  సనమ  సPAనపM  చస  మమ  నరæ �తపయ�, 

కబట@  మర కడ కథల మనగ సనమన ఆశiద�చ�డ అన+ర.



నన మమలగ  సPAనపM  అన+పద�  వనడమ  గన ,  అసల అద�ట  అ�తపట@ ద కద .  ఈ సనమల  
మదట న�డ కడదక, చత� కరణల ఒక రకమ\ న నజయత కనప�చద, ఆ చత� కరణ సనమ ఒకP కళతÙక 
వలవక చల తడ�డ�ద. అపడనప�చ�ద సPAనపM  అ�ట ఇదనమ అన.

ఇక కథ  వషయనకస D,  అద వషద�తమ  కద  సఖ�తమ  కద .  నజ జవత�ల  చల  ఘట@ లM గ 
దనద అర� �లన అ�తమ .  చక చ�త  లన  హ\ సPల మహరణ ,  పదళM  తరవత  ఒ�టరగ  దMఖనక  
అలవట పడపయన  జవగ  ఎల  మరపత�ద  చడగల� .  ఆ వ�క D జవత�ల  తన  ఆఖరక  మగలన  
వ�క Dగ ఎల  తరSదద� బడF ద అన+  ఘట@ ల శÂ�ఖల  ఈ  సన మ.  సనమ చస�తరవత  మనక  అనజ  
భవ� మగలత�ద, అఱO  ఇల ఎ�దక జరగ�ద అన (ఉత!వ�ల ఇల�ట సనమలక లట లద). కబట@  
ఇల�ట సనమలన మన భరత�ల తయలమ. అ�దక నదర²న�, సనమ బయటక వచSక ఒక వ�క D 
అతన మతPడత  అసల ఈ సనమ అర� � ఏPవట  అన అడగడ�.

సర�శ� -  సనమల కథ�శ�  పత  తలగ  నవళM ల చల  సరయస  కథ�శ �.  కథన� చల  
బగ�ట�ద.  నరరsట�గ,  నజయతగ.  సనమ తయడ�ల  నన  గ� హ�చగల ఎల�ట  స�కతక  
లపల లవ (చత� త!వ�ల అన+ అ�తర� తయ సనమలM ల). వల\ త చడగలర.

Top ten films of 2007

Posted: Jan 10th, 08 by వ�కట 

కత D స�వత!ర�లక అడగపట@ గన పయన స�వత!ర�ల వడదలయన మ�చ 
సనమల జబత  తయర  చయడ�  చల  మ�దక  అలవట .  ఇల చసన  
వర�దర జబతలM  ఒక  రకమ\ న సనమల  వ�డకపవడ�  సహజ� .  వర వర  
అభరచలకనగణ�గ తయర  చసకన+  ఈ  జబతల  కన+  చడడ�  
దiర చలన  ఉపయగలన+య .  వట దiర  మనక  తలయన  సనమల  
గర�చ తలసకవచ S.  మనక నచSన  సనమల  వర  వళ~క  ఎ�దక  

నచSయ తలసకవచ S.  అన+�టక మ�చ  ఈ  జబతల  మనక  పయన  స�వత!ర�  వడదలయన  
సనమల గర�చ ఒక గ\ డ ల కడ వ�వహరసDయ.

ఇల తయర చసన జబతల వవరల కన+.

Sight and Sound

ప� ప�చ వ�ప D�గ ప� చర�చబడ అత�త Dమ సనమ పత� కలM  ఒకట\ న Sight & Sound, దదప 50 మ�ద 
సన వమర²కల అభప� యల ఆధర�గ ఈ క� �ద Top 10 జబత తయర చయడ� జరగ�ద.



• 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Cristian Mungiu)
• Inland Empire (David Lynch)
• Zodiac (David Fincher)
• I’m Not There (Todd Haynes)
• The Lives of Others (Florian Henckel von Donnersmarck)
• Silent Light (Carlos Reygadas)
• The  Assassination  of  Jesse  James  by  the  Coward  Robert  Ford  (Andrew 

Dominik)
• Syndromes and a Century (Apichatpong Weerasethakul)
• No Country for Old Men (Ethan and Joel Coen)
• Eastern Promises (David Cronenberg)

ఇవ కక�డ ఈ జబత తయర చయడ� ల పలþ న+ సన వశM షకల వడ వడగ ఎన+కన+ Top 10 

సనమల జబతన  ఇకPడ  (http://www.bfi.org.uk/sightandsound/pdf/films-of-the-year-

2007.pdf)న�చ download చసకవచS.

Roger Ebert

Suntimes పత� కల ఎన+ ఏళ~గ సనమ సమకల రసD ప� ప�చ�లన అత��త పపలరట కలగన సన 
వమర²కడ\ న Roger Ebert 2007 ల వచSన  మ�చ  సనమల  జబత  ఇద .  ఎ�దల ఎకPవ  హలవడ  
సనమల వన+య.

• Juno
• No Country for Old Men
• Before the Devil Knows You are Dead
• Atonement
• The Kite Runner
• Away From Her
• Across the Universe
• La Vie en Rose
• The Great Debaters
• Into the Wild

ఈ సనమల గర�చ పర D వవరల ఇకPడ 
(http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071220/COMMENTA
RY/176124809)చడచS.

Girish Shambu

సనమ సమకల వ� యడ� ఒక వÂత Dగ కక�డ, తన స�త� కస� వ� స వరల గరష శ�భ ప� మఖల. 

ఈయన సనమ పరజÔ న� అమఘ�. ఈయన బM గ (http://www.girishshambu.com/blog/) ఒకP 
సర చస D చల ఆ వషయ�ల ఎల�ట వర\ న ఏకభవసDర.



• At Sea (Peter Hutton, USA)
• Black Book (Paul Verhoeven, Holland)
• Fengming, A Chinese Memoir (Wang Bing, China)
• Flight of the Red Balloon (Hou Hsiao-hsien, Taiwan/France)
• I’m Not There (Todd Haynes, USA)
• Inland Empire (David Lynch, USA/France/Poland)
• In the City of Sylvia (Jose Luis Guerin, Spain/France)
• Lady Chatterley (Pascale Ferran, France)
• The Last Mistress (Catherine Breillat, France)
• Paranoid Park (Gus van Sant, USA/France)
• The Romance of Astrea and Celadon (Eric Rohmer, France)
• Secret Sunshine (Lee Chang-dong, South Korea)
• Useless (Jia Zhang-ke, China)

Village Voice - Critics Poll

• There Will Be Blood
• No Country for Old Men
• Zodiac
• 4 Months, 3 Weeks and 2 Days
• I’m Not There
• Syndromes and a Century
• The Diving Bell and the Butterfly
• Killer of Sheep
• Ratatouille
• Colossal Youth

ఈ సనమల గర�చ పరD వవరల ఇకPడ 
(http://www.villagevoice.com/filmpoll/ballots.php) చడచS.

చవరగ న  Top Ten సనమల

• 4 Months, 3 weeks and 2 days (రమనయ)

• Secret Sunshine(దకణకరయ)

• Ploy(థయల�డ)

• Diving Bell and the Butterfly
• El’Bono Del Papa (ఉరగi)

• Inland Empire
• Paranoid Park
• The lives of others (జరÙన)

• I am not there
• California Dreamin’(జరÙన)



ఫకస:జనవర, 2008

నవతర�గ� దiర  తలగ  వరక ప� ప�చ సనమ  పరచయ�  చయలన  ఉద� శ�త 
ప� త నల  ప� ప�చ�లన అత�త Dమ దర²కలన ,  వర సనమలన  పరచయ�  
చయడమ ఈ ఫకస శర� క మఖ� ఉద� శ�. జనవర నలక గన ఈ శర� కల జపన 
క చ�దన  ప� ఖ�త దర²కడ  క�జ  మజగచ  గర�చ  పరచయ�  చసక�ద� . 

ప� ప�చ�లన పద  మ�చ  సనమల  ఏవ  అన  ఎవర+డగన  అ�దల  కనస�  ఒకP  
సనమ అయన  మజగచ  సనమ  ఉ�ట�ద�ట  ఆశSర��  ల ద.  ఈయన దర²కతi�ల  రప�దన  
Ugetsu,  Life  of  Oharu,  Sansho-the  Bailiff  సనమల వచS  ఇప�టక  దశబ� ల 
గడచపయనప�టక,నటక ఈ సనమల ప� ప�చ వ�ప D�గ ఎ�త మ�ద ప� కకలన ఆకట@ క�టన+య. 

ఈయన గర�చ  ఈయన  సనమల ,  దర²కతi శ\ ల గర�చ  వల\ న�త సమచర�  అ�ద�చ�దక  
నవతర�గ� దiర  ప� యత+� చసD�.  పఠకల కడ  తమ  చసన  మజగచ  సనమల  గర�చ  తమ  
అభప� యల తలయచయలనక�ట ఈ క� �ద అడ� స క మయల చయగలర.

మ వ�సల ,  సమకల,  అభప� యల,  సలహల ప�ప�చవలసన  e-చరనమ:navatarangam [at] 

gmail [.] com

క�జ మజగచ - పరచయ�

Posted: Dec 16th, 07 by వ�కట 

జపనస సనమ  అనగన  సధరణ�గ  అకర  కరసవ  పర  గరDసD�ద. 

అకర కరసవ  త  పట  యసజర  ఓజ  మరయ  క�జ  మజగచ  ల  
కడ జపనస సనమక కక�డ ప� ప�చ సనమ చరత� ల తమక�ట ఒక 
స� నన+ కల��చకన+ర. వర మగþ రన జపనస సనమ సiరñ యగప 
నట త� మరDలగ వరñ �చవచS.  వర మగþ రల ఎవర  గప� ,  ఎవర 
తకPవ అన  నరñ య�చడ� కష@ మ కక�డ  అల�ట  ప� యత+� చయడ�  
కడ వÂధ  ప� యస.  తమ తమ  శ\ లల సనమల  రప�ద�చ  జపన  
సనమన ప� ప�చనక పరచయ�  చసన  వర  మగþ ర ఒకరన  మ�చన  

వర మరకర. ప� ఖ�త ఫ� �చ సన వమర²కడ\ న Andre Bazin మజగచ మరయ కరసవల గర�చ 
ఇలఅ�టర:

వరద� ర నణనక  చర  వ\ ప.  చకట�ట తలయక�డ  మనక  వలగ�ట  ఏ�ట  తలస  అవకశ�  వ�ద ? 

Mizoguchi నచSన�త మత� న Kurosawa నచSకపవడమనద వరద� రన అర� � చసకవడ�ల మదట 



అడగ.  అల కక�డ  కవల�  Kurosawa  న ఇష@ పడవడ నస!�దహ�గ  గడF వడ.  అలగ కవల�  
Mizoguchi న నచSవడక ఒకP కన+ వన+ట@  లకP.

1989 ల జపన  ల  జనÙ�చన  మజగచ  దదప  90  క ప\ గన సనమల  రప�ద�చ ర.  కరసవ 
లగ యవiన�ల పశSత� కళన అభ�స�చనప�టక ఈయన కళ రపలన+ జపనస స�ప� దయ�త 
న�డవ�టయ.  నటడగ తన  సన  జవతన+  ప� ర�భ�చన మజగచ  1922  ల తన  తల  సనమక  
దర²కతi� వహ�చర.

మజగచ మదట సనమల ప� ఖ�త జపనస సహత�� న�డ ప�దన ప� రణత రప�ద�చన ఉదiగ+  
భరత చత� లగ పరPనవచS . 1925 తరiత జపన  ప� జల జవతలప\  పట@ ణకరణ యకP  ప� భవన+ 
ప� సDవసD చత� లన రప�ద�చర  ఆయన .  1931  ల జపన  ప� భతiన+ సమరh సD తసన  
Nevertheless,  They Go On (Shikamo karera wa yuku)  సనమత సన  ర�గ�  ల  మదట  
శకన+ పర Dచసర మజగచ.

1930 లల జపన ప� భతi� వధ�చన  ఆ�కల , సన!ర చట@ � న�చ  తప��చకన�దక  మజగచ  తన 
సనమల వషయమ\  చరత� క అ�శలప\  దÂష@  మరలS ర.అయనప�టక అపడపడ  సమకలన  
సమస�లప\  కడ  ఈయన  సనమల  దÂష@  సర�చవ .  1936  ల వచSన  Osaka  Elegy (Naniwa 

ereji)  మరయ Sisters of the Gion (Gion no shimai)  సనమల  జపనస స�ఘ�ల  స2  యకP  
స� న�  అన అ�శ� చట@  నడసDయ. ఈ సనమల అప�టM  పద�  స�చలమ సÂష@ �చయ. Osaka Elegy 

సనమన\ త ప� భతi� నషధ�చ�ద  కడ .  ఈ సనమలత  మజగచ  రబయ  చత� లక ఒక  శ\ ళ న  
ఏర�రచకన+ర.  మజగచ సనమలక  ట� డ మరP  ల�ట  అ�శల\ న ఎకPవ  నడవ  గల  takes, 

నశ²బ� �గ పర  ఒక  ప� వహ�ల పత� ల చట@  తరగ  కమర ,  ఒక ఫ� మల పరల  పరలగ  కథ  
వసDవలన పరSడ�, దప DDమయమ\ న సనమటగ� ఫ ల�ట ఎన+ అ�శల ఈ చత� లల కనపసDయ.

ప� ప�చ యధh నక మ�ద మజగచ చత� లల చపకవల!న చత� ల ఎన+ ఉన+ప�టక Osaka Elegy 

(Naniwa ereji)  మరయ Sisters of the Gion (Gion no shimai) మరయ The Story of the 

Last  Chrysanthemums  (Zangiku  monogatari)  సనమల మత� � ఆయన  ప� తభ క  అద� � 
పడతయ.

ప� ప�చ యధh ప రజలM  మజగచ  ప� భతi ఒత Dడ మరక  కన+  సనమలన  రప�ద�చడ�  జరగ�ద . 

యదh న�తర� మజగచ  తరగ  మహళ  ప� ధన�� కలగన  సనమలత  తన  సనయనన+  
కనసగ�చర.  ఆ కల�ల  ఈయన  రప�ద�చన  చత� లM  చపకదగþ ద,  Women of the Night 

(Yoru no onnatachi, 1948). యధh కల�ల జపనస మహళల వ�భచర�లక ఎల త� యబడF ర అన 
అ�శ� ఆధర�గ ఈ సనమ రప�ద�చబడ�ద.



1948 వరక క�జ మజగచ రప�చన సనమల నణనక ఒక వ\ ప\ త 1948 తరiత తన జవతప చవర 
ఆరళ~ల ఐద  అధsత  కళఖ�డలన  ప� ప�చనక అ�ద�చడ  మజగచ .  ఈ కల�ల  రప�ద�చన  
Life of Oharu (Saikaku ichidai onna, 1952), Ugetsu ( Ugetsu monogatari, 1953),Gion 
Festival Music (Gion bayashi, 1953),Sansho the Bailiff (Sansho dayu, 1954) మరయ A 

Story from Chikamatsu (Chikamatsu monogatari, 1954)  చత� ల మజగచ  ఖ�తన ప� ప�చ 
దశలన+�టన చరల చస�ద.

Sansho Dayu - సనమ సమక

Posted: Dec 24th, 07 by వ�కట 

సనమ:  Sansho  Dayu/Sansho,  the  Bailiff

దర²కతi�:క�జ-మజగచ
దశ�:జపన
స�వత!ర�:1954

అవరF ల: Silver Lion (వనస చలన చత� త!వ�).

తర తరలగ  జపనయల  చపక�టన+  జనపద  కథ  ఆధర�గ  ఈ  సనమ  రప�ద�చబడ� ద. 

నగరకత ఇ�క పర Dగ పరమళ�చన రజలM  ఈ కథ నడసD�దన సబ-ట\ టల! దiర తలయచయడ�త 
Sansho Dayu సనమ మదలవత�ద.పదక�డవ శతబ� ప జపన ల ఫ�డల వ�వ�స�  నలకన వన+  
రజలవ.  ప� భవ ఆజÔ న మర  బనసలక  చదవ  స�ధ�ల  నర��చ ,  వరన మనషలM  ఆదర�చన�దక  
గన ఒక  రజ�  పలకడ  అజÔ త వసనక  ప�పబడత డ.ఆరళ~ తరiత  ఆ  రజ�  పలకన  కట�బ�  
(తలM  టమక  మరయ  బడF ల జషయ ,  అ�జల)  అతన+ కలసకడనక  దరప� �తలక ప� యణ� 
సగసDర. మరþ  మధ��ల వరక  జరగన మస�త తలM  బడF ల వర చయబడ,ఆ తలM  వశ� గన, బడF ల 
బనసల గన అమÙయబడతర.

చన+పలM లన జల  కడ  లక�డ  వరన  కన  వరచ  ఘరమ\ న వట@  చకర  చప�చమన  అజÔ పసDడ 
Sansho అన అధకర. అత��త దనమ\ న పరస� తలM  బధకరమ\ న జవతన+ సగసDన+ ఆ  పలM లక Taro 

అన వ�క D పరచయ�  కసD ఊరటనస D�ద.  కష@ మ నష@ మ పద� య� వరక  ఈ  కష@ లన భర�చల న,  ఆ 
తరiత అకPడ+�చ  బయటపడ  తమ  కట�బ�త  ఏకమవiచSన  హతబధ  చస Dర.  ద�త పట  
అజÔ త�లనక వళ~ మ�ద తమ త�డ�  బధ�చన, “దయలన వడ మÂగ�త సమన�. నప\  నవ కఠన�గ 
ఉన+ప�టక ,సట మనష పటM  దయ చప�చ  అన+ సత� � వరన మ�దక నడపసD�ద.

పదళ~ తరiత  జషన ,  అ�జ ఆ  బనస  గÂహ�లన  పరగ  పద�  వళ~వతర .  కన అకPడ  అనభవ�చన  
బధల ఫలత�గ  జషనల  ఎ�త  కÏ రతi� చటచసక�ట�ద .  అ�జ మత� � త�డ�  మటన  పటస D 



అ�త కష@ �లన శ�తమర Dల వ�ట� ద.  అనకక�డ ఆ  అన+  చలM లM ద� రక ఆ  బనస  గÂహ�  న�చ  
పరపయ అవకశ� లభ�చనప�టక, తన అన+క అనవసర భర� అవతనన ఉద� శ�త జషన ఒకPడన 
ఆ బనస గÂహ� న�చ పరపమÙన ప� త!హసD�ద అ�జ, ఆ వ�టన తన ప� ణల అర�సD�ద.

బనస గÂహ�  న�చ  బయటపడF  జషన ,  బనస గÂహ�ల  Sansho  పడDన+ హ�సన ,  మరయ అతన  
ఆగడలన అకPడ  రజ�పలకనక  తలయచస Dడ.  ప� భవల ఆజÔ న Sansho  శరసవహసDన+డన 
అతన ఆగడల  ఆపడ�  తన  చతలM  లదన  చప Dడ ఆ  రజ�పలకడ .  ఈ క� మ�ల జషన  గత�  
తలసకన అతన+ మర రజ�నక రజ�పలకనగ నయమ�చబడతడ. జషనలన కÏ రతi� పర Dగ 
నశసD�ద. చన+పడ తన త�డ�  నర�న సత� న+ జÔ ప Dక తచSక�టడ. తనకన+ పరమత అధకర�త 
Sansho  నడప బనస  గÂహన+  మట@ డసDడ.  అకPడ బనసలక  వమక D కలగ  చస Dడ.  తన పన  
మగయగన తన  పదవ వరమణ  చస  తన  తలM ద�డÏ ల ఆచక  కస� ప� యత+ల మదలపట@  చవరక  తన  
కట�బ�ల మగలవన+ తలM న మత� � కలసక�టడ.

సనమ మత D� ఎ�త  బధకరమ\ న సన+వశలత  పదక�డవ  శతబ� ప రజలM  జపనయల  జవతన+  
కళ~కకట@ నట@ గ దÂశ�కర�చడ�ల  క�జ  మజగచ  కనబరSన  శ � ధh  శM ఘనయ�.  హయగ 
నవiకడనక,  సరదగ కలకప�  కసమ  ఈ  సనమ  చడడ�  కష@ �.  నగరకత వకస�చన  క� మ�ల 
మనవడ ఎదరPన+  ఎన+  ఆటపటM ల బనసతi�  ఒక ట.  అల�ట దరచరలన  అణచవయడ�ల  
ఎ�త మ�ద  శ� మ వ�ద .  అల�ట ఒకర  కథగ  ఈ  సనమ  చడచS .  అలగ పరస� తల ప� భవ�గ 
చన+భన+మ\ న ఒక  కట�బ  కథగ  కడ  ఈ  సనమ  చడచS .  అన+�టక మ�చ  సనమ  అన  
ప� క� యలన అన+  శఖలM న అత�త Dమ న\ పణ�త కలగన  ఒక  సరi�గ  స�దరమ\ న దÂశ�  కవ��గ  
కడ ఈ సనమన వరñ �చవచS.

అకర కరసవ రప�ద�చన రషమన చత� నక పనచసన సనమటగ� ఫర Kazuo Miyagawa ఈ 
సనమక కడ  సనమటగ� ఫర గ  వ�వహర�చ ర.  ఈ సనమలన  ప� త ఫ� మ జపనస  ఇ�క  
పయ�ట�గ! న  తలపస D�ద.  ఈ సనమల  వలగ /నడలత Kazuo Miyagawa  చసన ప� యగల 
అపరi�. నలప/తలప కడ ఇ�త కలర ఫల గ వ�ట�ద అనపసD�ద ఈ సనమల ఫటగ� ఫ.

ఈ సనమల కమర కవల� చస ప� యత+మ చసD�ద; చప�చ ప� యత+� కద. కM జప, పయ�ట ఆఫ 
వ� ల�ట  అ�శలత  ఏద  ఒకP  అ�శన+  ఉధæ ట�చ ప� యత+� చయక�డ ,  సనమలన ప� ప�చనక 
కమర కవల� ఒక కటక గన ఉపయగ�చడ మజగచ. ప� త సన+వశమ మడ షట గన, అలగ ఒక 
ఫ� మల వరiర  అ�శలన  చరS  డప ఫకస అన  ప� క� య దiర  ప� కకడ నజన+  చస Dన+ట@ గ భ� మ 
చ�దడ� మజగచ సనమల ప� త�కతగ భవ�చవచS.



ఈ సనమ  జపన  క  చ�దనప�ట క,  ఈ సనమలన  కథ  దశ ,బష,  జత,  మత� ల�ట  అడF గడలన 
అతక� మ�చ ప� ప�చ�లన ఏ  మలనన+  ప� కకన\ +న కదల�చ  వయగలగత�ద .అల�ట సత Dకలగన 
అతకద�  సనమలM  ఇద ఒకట.

సనమ అ�ట  ఏమత� � ఇష@ � వన+  వళ\ ~న తమ  జవత�ల  ఒకP  సర\ న తప�క  చడవలసన  సనమలM  
ఇద ఒకట.ప� మఖ రచయత, సన వశM షకడ అయన Gilbert Adair Sansho Dayu గర�చ చపD ఇల 
అ�టర: “Sansho Dayu is one of those films for whose sake the cinema exists.”  ఈ 
సనమ చసన  వరవర\ న ఆయనత  ఏకభవ�చక  మనర .క�జ మజగచ  రప�ద�చన  సనమలM  
మడ సనమల  ప� ప�చ వ�ప D�గ అత��త  ప� ఖ�త గ�చయ .  అ�దల ఒకట  Sansho  Dayu. 

ప� ప�చ�లన అత�త Dమ పద  సనమలల  ఒకటగ  ఈ  సనమన  చలమ�ద  పరP�టర .  ఎవర గప�  
సనమ అన+రన  కద  కన  ఈ  సనమ  చస D ఇద   the  best”  సనమగ అ�గకర�చకపయన   the 

Perfect” సనమగ మత� � తప�క ఏకభవసDర.

Ugetsu-సనమ సమక

Posted: Jan 4th, 08 by వ�కట

సనమ:Ugetsu

దశ�:జపన

దర²కడ:క�జ మజగచ

స�వత!ర�:1953

అవరF ల: Silver Lion (వనస చలన చత� త!వ�)

16  వ శతబ� ప రజలవ .  జపన లన  వవధ  రజవ�శయల  మధ�  జరగ  అ�తర�ధh � తవ� స� యల 
వ�ట�ద.  స\ నకల సమన�  ప� జల ఇళ~ప\  దడ  చస  వర  స�పదన  దచక�ట�టర .  అల�ట 
వతవరణ�ల ఒక  పలM టరల పకP పకP  ఇ�డM ల నవస�చ  ఇద� ర కమÙర  వళ~  తమ  భర� మటల  
చవనపట@ క�డ అత�శక పయ తమ జవతలన నశన� చసక�టర. గ�జర అన ఒక కమÙర తన 
చసన క�డల న,  ప�గణ పత� లన దగþ ర వన+  పట@ ణ�ల అధక  ధరక  అమÙ  బగ  సమÙ  
చసక�దమన తన  భర�  బడF లత బయల� రతడ.  మరþ  మధ��ల  బ�దపటM  దపడ  చస Dరన+ 
భయ�త భర�  బడF లన ఇ�టక  తరగవళ~మ�టడ .  అతన భర�  మయగ  అత�శక  పయ  ప� ణల 
మదక తచSకక�డ  వన+ద�టM  స� ర�గ జవద� � అన  ఎ�త  బ� తమలడన ఆమ  మటన  లకP  



చయ�క�డ తiరలన  చల  డబ�  స�పద�చ ఇ�టక  తరగ  వసDనన చప�  వళ~పతడ .  అతనతపట 
తబ అన  మర  కమÙర  మరయ  అతన  భర� కడ  వ�టర .  గ�జరద డబ�  పచSయత  తబద  మర  
రకమ\ న పచS .  ఎప�టక\ న సమరయ  అవiలన  కలల  క�ట�ట డ.  పట@ ణ�ల క�డల  ప�గణ  
పత� లమÙగ వచSన డబ�లత ఆయధల, స\ నక వస2 ల కనకPన అకPడ+�చ ఉడయసDడ. లన 
పన వ�మహలత  జవతన+  నరక�  చసకవద� న అతన  భర�  ఒహమ  చప�న  మటల  అతన  మద  
ఏమత� � పనచయవ.

క�డల,  ప�గణ పత� ల అమÙ  గ�జర  బగన  సమÙ  చసక�టడ .  ఆ డబ�  తసకన  ఇ�టక  
బయల� రదమనకన సమయనక  అతనక  ఒక  అ�దమ\ న యవతత  పరచయ�  అవత�ద .  ఆమ అ�ద�  
అతన+ మత DకPసD�ద.  ద�త తన  కట�బన+  మరచ  ఆమత  పరచయ�  ప�చకన  ఊరవతల  వన+  
ఆమ భవననక  తరలవల Dడ.  గ�జరప\  ఆ  యవత  చపన  మతమరన  ప� మ పళ~దక  దరతస D�ద. 

ఇల�ట సమయ�లన  అతన+  ఆదక�టడ  సధవ .  అతన సనహత��గ  మలగతన+  ఆయవత  
మనవమతÏ రల కదన ,  తరన కరకలత  భమప\  స�చరస Dన+ ఒక  ఆతÙ  అత+  తలసక�టడ  
గ�జర. చసన తప తలసకన అకPడన�చ ఇ�ట వ\ ప బయల� రతడ. కన అప�టక జరగరన ఘర� 
జరగపయ�దన గ�జర  తలసకలకపతడ ;  తమ ప� యన� మధ�లన  మగ�చ  ఇ�టవ\ ప బయల� రన 
అతన భర�  బడF లన మరþ  మధ��ల  స\ నకల ఆమ  దగþ ర వన+  త�డకస�  దడ  చసDర.  ఆ ఘటనల  
మయగ ఒక స\ నకడ కతDపటక బలవత�ద.

మరవ\ ప తబ  ఎలగ  కష@ ల పడ  చవరక  సమరయ  కవలన  సiప+న+  నజ�  చసక�టడ .  అతన 
సధ�చన పర  ప� తష@ ల తన  భర�క  తలయచయలన  ఉద� శ�త తన  బలగ�త  కలస  బయల� రతడ. 

మరþ మధ��ల వ�ద  ప�ద  కరక\  ఒక  వశ�  గ� హ�లనక చరతడ  తబ .  తన భర�  తన  సధ�చన  
ఘనత చస  ఎ�తట  ఆన�ద�  ప�దత�ద  అన+  ఆలచనలM  మనగపయన  తబ  అద  వశ�గ� హ�ల 
ఎదర\ న తన భర�న చస ధగsA�త చ�దతడ. తన చసన తప గ� హ�చ తన సమరయ కలలక సiస D 
చప� ఆమత కలస వర వరవ\ ప బయల� రతడ.

కథ పర�గ మనక ఇల�ట కథల ఎన+ వన+ప�టక ఈ సనమల ఎన+ ప� త�కతల వన+య కబట@  
ఈ సనమ ఎన+ అ�తర� తయ చత� త!వలM  అవరF ల సధ�చ�ద. నటక సనమ ప� ప�చ�లన అత�త Dమ 
సనమలM  ఒకటగ పరగణ�చడత�ద.

పత బM క-వ\ ట సనమ కద అన ఈ సనమన తస పరయ�డ� తగద. 50 ఏ�డM క పరi� నరÙ�చన ఈ 
సనమల నటక  తలసPదగþ ,  నరSకదగþ  అ�శల  ఎన+  వన+ య.  మ�దగ ఈ  సనమ  కథ�శ�  
వషయనకస D ఈ  సనమ  మడ  లఘ  కథ  ల  అధర�గ  రప�ద�చబడ� ద.  ఉగత!:  వన+లM  వర� � 
కథల, అన 17 వ శతబ� ప కథస�పట�లన ర�డ కథల మరయ Guy de Maupassant రచ�చన ఒక 
కథలన కలప  ఈ  సనమ  సPAన పM  రచ�చడ�  జరగ�ద . Parallel Narrative, Mutiple Narratives 



అన ప� క� యల ప� ప�చ వ�ప D�గ ఇపడపడ ఊప�దక�టన+ యభ\  ఏ�డM  క� తమ చలనచత�  కథన� ల 
వవధ ప� యగల చసన ఘనత జపనయలక దకPత�ద. కథల కరవడనయనక�టన+ ఈ రజలM  
మనక ఎన+  లఘ  కథల  వన+యన  మరSపక�డ ,  వటన సర\ న రతల  ఉపయగ�చ  కత D కథనల+  
సÂష@ �చవచSన ఉగత!  సనమ  చడడ�  దiర  తలసకవచS .  అలగ మజగచ  మగలన  అన+  
సనమలలలన ఈ  సనమల  కడ  కమర  అనవసరమ\ న కదలకల  కలగవ�డద .  ఈ సనమ  
చసDన+�త సప మనమ ఆయ సన+వశ� జరగ సమయ�ల దగþ ర�డ పరశలసDన+ట@ గ వ�ట�ద. ఈ 
సనమల కడ  మజగచ  ఎప�టలన  జపనయల  చరత� ల స2 ల అనభవ�చన  కష@  నష@ లన చపసD  
స2 వదనక తన మద� త పలకతర.

సనమటగ� ఫ,  ఎడట�గ,  స�గత� ల�ట  అన+  స�కతక  అ�శలతపట ,  మల\ న నటనత  ఈ  సనమ  
ఉత Dమ సనమక  మ�చ  ఉదహరణ. చల కల�గ మజగచ  సనమల చస  అవకశ� దరకడ�  చల  
కష@ �గ వ�డద .  గత ర�డళ~ల  వడదలయన  DVD ల ఇపడ  మరPటM  లభ�మవతన+ కరణ�గ  
ఇపడ ఈ సనమ చడలనకన వళ~ సలభ�గన చడవచS.అవకశ� దరకత తప�క చడవల!న 
సనమలల ఇద ఒకట.

Life of Oharu - సనమ సమక

    Posted: Jan 22nd, 08 by వ�కట 

సనమ: Life of Oharu

దర²కతi�: క�జ మజగచ
దశ�: జపన
స�వత!ర�: 1952

అవరF ల: Silver Lion (వనస చలన చత� త!వ�).

జపనస సనమక త� మరDలM �ట వరల ఒకరయన క�జ మజగచ న 
ప� ప�చనక పరచయ�  చసన  సనమ  ఇద .  1952  ల వనస  
చలనచత� త!వ�ల silver  lion  అవరF  సధ�చన  ఈ  సనమ  

ప� ప�చ�లన ఎ�దర  దర²కలక  ఆదర²�గ  నలచ�ద .  ప� మఖ ఫ� �చ దర²కడ  Godard ఈ సనమన  
12 సరM  చసరట. అ�త కద తన సనమలక ఈ సనమ ఎ�త ప� రణ కలగ�చ�దన కడ అ�టర.

పదహడవ శతబ� � రజలM న జపనల ఓహర అన యవత జవత కథ ఈ సనమ.



త�డ�  సమరయ  కవడ�త  అ�త :పర�ల హయగ  కల�  వళ~బచSతన+  ఒహ ర,  తకPవ కల�  
వడత ప� మల పడF  నరనక  తన  కట�బ�త  పట  వలవయబడత� ద.  అకPడ మదలయన  ఆమ  
కష@ ల ఒక దన తరiత ఒకటగ ఆమన స�ఘ�ల అట@ డగ స� యక చరసDయ.

ఊర న�చ వలవయబడ దర�గ ఎకPడ  జవసDన+ ఒహర అనకన పరస� తలM  పలM ల లన ఒక రజక 
వరసడన పట@ �చ పనల  అ�త :పరనక చరక�ట�ద .  అకPడ చరన  మదట  రజన�డ  రజ  
భర�న�డ ఎ�త  అవమనన+  ఎదరP�ట� ద.  9  నలల తరiత  ఆ  రజక  వరసడ  న�ద�చగన  
అకPడన�చ తరమవయబడత�ద .  తన కతర  రజస� న�ల వ�డగ  తనకక  భయమల  అనకన+  
త�డ�  చసన  అపల  ఆమన  ఒక  వశ�  గÂహనక  అమÙసల  చస Dయ.  అకPడ కడ  ఆమక  కష@ ల. 

డబ�త ఎవర\ +న కనచSనక+  ఒక  వ�క Dక ల�గక  పవడ�త  అకPడ+�చ  ఇ�టక  తరగమఖ�  
పడD�ద.  అకPడ+�చ ఒకర�టM  పన  మనషగ  కన+ళ~  పన  చస  తరసPర�పబడత� ద.  ఒక కష@ � 
తరiత మరకట  ఎదరవతన+  పరస� తలM  ఆమన  మచSన  ఒక  నజయత  గల  యవకడ  ఆమన  
పళ~డడ�త ఆమ  కష@ ల కన+ళ~  తరయనప�చన  ఇ�తల  అనకక�డ  ఒహర  భర D 
మరణ�చడ�త కథ  మళ~  మదటకస D�ద.  చసదమ లక  భగవ�తన  సవల  జవత�  గడపయలనకన  
రజలM  అకPడ  జరగన  ఒక  స�ఘటన  ఆమక  అకPడ  కడ  స� న� లక�డ  చస D�ద.  చవరక క�దర  
వశ�ల సహకర�త తన వశ�గ మరత�ద.

కథపర�గ అత��త  వషదకరమ\ న సన+వశల  ఈ  సనమల  వ�టయ .  ఈ సనమల  జరగనన+  
కష@ ల నజ�గ  ఎవరజవత�లన\ న స�భవస Dయ?  అనపసD�ద.  కన ఈ  సనమ  ఏ  ఒకP  స2  కథగన  
చడడ� క�ట జపనస మహళల స�ఘ� సÂష@ �చన పరస� తల దiర అనభవ�చన కష@ లన ఈ  సనమ  
దiర చడవచS.

ప� ప�చ�ల సమజ�ల స2 ల యకP స� నన+ తలయబరసD, వర సమస�లప\  ధÂష@  క�ద� కరసD చలన 
సనమల వచSయ .  మన దశ�ల  కడ  రతiక  ఘతక  తన  సనమ   మఘ దక  తర   సనమల ఒక  
దగవ మధ�  తరగత  కట�బ�లన  స2  పడ  బధలన  ఎ�త  హÂద��గ  చత� కర�చర.  అయత ఇల�ట  
సనమలన+�టల  Life of Oharu’ క వన+ ప� త�కత వర.

క�జ మజగచ  సధరణ�గన  స2  సనభతపరడ ,  అ�దక అతన  జవత�ల  జరగన  కన+  వషధ  
ఘట@ ల కరణ �.  అ�దక దదప  అన+  సనమలM న (నన చసన )  మగవడ తపచస D అ�దక  
కరణల అతన దరþ ణల గన, ఆడవళ~ తపచస D అ�దక స�ఘ� సÂష@ �చన పరస� తల వ�టయ. 

క�జ మజగచ  సనమలM  మర  ప� త�కత ఏమట� ట,  ఆయన సనమల  ఒకప�ట  జపన  స�ఘక  
పరస� తలన వలక  తస  ఒక  డక�మ�ట  ల  వ�టయ  తప� ,  హతబధ చస Dన+ట@ గన,  న\ తక ధరÙక  
సత� లన వళ~స Dన+ట@ గన వ�డవ .  ఆయన సనమలM న ఆ  నజయత  వలM న ఇప�టక  ఆ  సనమలక  
ప� ప�చ వ�ప D�గ ఇప�టక ఎ�త ఆదరణ లభసD�ద.



12 వ కరళ చలనచత� త!వ�

Posted: Dec 6th, 07 by వ�కట 

కరళ ప� భతi� యకP స�సPÂతక శఖ చ నరiహ�చ బడ 
పన+�డవ కరళ చలన చత� త!వ� ఈ స�వత!ర� డశ�బర 7 న�చ 
14 వరక జరగన�ద. తరవన�త పర�ల జరగ ఈ ఉత!వ�ల గత 
స�వత!ర కల�ల ప� ప�చ దశలM  నరÙ�చబడన అత�త Dమ 
చత� లన+�టన ఇకPడ ప� దర²సDర. 

ప� మఖ ఇరనయన దర²కడ\ న Mohesen  Makhmalbaf  కమర D Hana  Makhmalbaf 

రప�ద�చన Budhdha  Collapsed  Out  of  Shame  చత�  ప� దర²నత ఈ చత� త!వ� 
ఆర�భమవత�ద.ప� ప�చ దశల సనమల కక�డ భరత దశనక చ�దన ఎన+ మ�చ 
సనమల కడ ఇకPడ ప� దర²�చబడతయ.  ఈ చలన చత� త!వ�ల ప� దర²�పబడతన+ 
భరతయ చత� ల వవరల: 

• Gandhi, My father-Dir. Feroze Khan
• Manorama-Six Feet under-Dir. Navdeep Singh
• Restaurant-Dir. Sachin Kundalkar
• Zero Zone/Shoonya-Dir. Arindam Mitra
• 68 pages-Dir. Sridhar Rangayan
• Staying Alive-Dir. Anant Mahadevan
• Doosra/Doosra-Dir. Anand Subramaniam

ఇకPడ ప� దర²�చ సనమల పర D వవరల కరక\  ఇకPడ (http://www.iffk.keralafilm.com/) 

చడ�డ.

12 వ అ�తర� తయ కరళ చలన చత� త!వ� -వజతల

Posted: Dec 16th, 07 by వ�కట 

ఈ రజ మగసన 12 వ అ�తర� తయ కరళ చలన చత� త!వలM  వజతలగ నలచన దర²కల 
మరయ చత� ల వవరల:

ఉత Dమ చలన చత� �(మలయళ ):

Ore Kadal/The sea within - R శ�మప� సద దర²కతi� వహ�చన ఈ సనమ ప� మఖ 
బ�గళ రచయత సనల గ�గపధ�య రచ�చన ’హరక దప D’ అన నవల ఆధర�గ 
రప�ద�చబడ�ద. ఈయన నవలల ఆధర�గన గత�ల సత�జత ర రప�ద�చన ప� తధi�ద, 



అరణ�ర దన రత సనమల కడ గ�గపధ�య రచనల ఆధర�గన 
రప�ద�చబడF య.

మమÙట@ ,  మర జసÙన ఈ చత� �ల నటనటల.ఈ అవరF త పట అ�తర� తయ సన 
వమర²కల స�ఘ� అ�ద�చ ఉత Dమ మలయళ చలన చత� � అవరF  కడ అ�దకవడ� 
వశష�.

ఉత Dమ చలన చత� �(ఆసయ):

Getting Home - చ\ నస దర²కడ Zhang Yang దర²కతi� వహ�చన ఈ సనమ పన కస� 
వలస వళ~న ఒక కరÙకడ అకPడ మÂత చ�దడ�త అతన స+హతడ మÂతదహన+ 
తసకన వర సi�త గ� మ� చరకన అగచటM  అధర�గ హస�భరత�గ రప�ద�చబడ�ద.

FIPRESCI ఉత Dమచలనచత� � :

Sleepwalking Land - Teresa Prata దర²కతi� వహ�చన ఈ సనమ మజ�బక దశ�లన 
సవల వర నపధ��ల నడసD�ద.

స�షల జ�ర అవరF :

Bliss  -  టరP క చ�దన Abdullah  Oguz  దర²కతi� వహ�చన ఈ సనమ మనభ�గ� 
చయబడF  ఒక యవత కథ గ మదలవత�ద.  ఆచర� ప� కర� ఆయవత న చ�పడమ 
మ�చదన నరñ య�చకన+ అకPడ పద� ల ఆమన చ�ప పనన ఒక యవకనక అప�గసDర. 

చవర నమష�ల మనస మరSకన+ ఆయవకడ ఆమత కలస ఊరన�చ పరపతడ. 

వరక ఇర^న అన మర వ�క D పరచయ� అవతడ. వర మగþ ర కథ Bliss.

సiరñ  చకర�:

ప� తయట కరళ చలన చత� తiలM  ప� దర²�చన అత�త Dమ చత� నక గన అ�ద�చ ప� తష@ తÙక 
సiరñ  చకర� అవరF  ఈ సర XXY  మరయ 10+4  సనమల ప�చకన+య.  ఈ ర�డ 
సనమల దర²కలక రజత చకర� అవరF  కడ అ�దచసర.



మ�బయ చలన చత� త!వనక ఎన+క\ న సర

Posted: Dec 16th, 07 by వ�కట 

గత స�వత!ర� ప� మఖ తలగ నటడ,  రచయత అయన 
తనకళ~ భరణ రప�ద�చన ప� యగతÙక సనమ 
సర/Ink  సనమ జనవరల జరగనన+ మ�బయ చలన 
చత� త!వలక ఎ�పకయ�ద.  ఈ స�ధరs�గ మటM డత 
తనకళ~ భరణ తన సనమ ఈ చత� త!వలక ఎ�పక 

కవడ� ఎ�త ఆన�ద� గ వ�దన వ�ఖ�న�చర.

గత�ల హ\ దరబద చలన చత� త!వ�ల స�షల జ�ర అవరF  సధ�చన ఈ సనమ 
తలగల వచSన మట@ మదట ప� యగతÙక సనమగ చపకవచS. Luis Bunuel, Salvador 

Dali ల రప�ద�చన సర� యల సనమల దiర ప� రణ చ�ద ఒక కవ ఉగ� వవ� ద� ప\  జరప 
పరన ఈ చత� �ల వ\ వధ��గ చత� కర�చర భరణ గర.

ఈ చత� � అ�ద�చన వజయ�త రబయ ఆరనలలMM  మర చలన చత� � రప�ద�చ 
ప� యత+ల చసDన+ర తనకళ~ భరణ. సర చత� � లగ ఈ కత D సనమ కడ ఆయనక, 

తలగ సనమక మరన+ పర ప� తష@ ల తగలవన ఆశద� �.

5 వ చన\ + అ�తర� తయ చలన చత� త!వ�

Posted: Dec 14th, 07 by వ�కట 

Indo  Cine  Appreciation  Foundation  అన ఫలÙ సస\ ట 
వరచ నరiహ�చబడతన+ ఐదవ అ�తర� తయ చలన 
చత� త!వ� ఈ రజ చన\ + ల మదల కన�ద. ఈ ఏడడ 
అత�త Dమ Foriegn Langugae  వభగ�ల ఆసPర అవరF  

ప�దన The Lives of Others సనమత ఈ వడక ప� �ర�భ� కన�ద.

ఈ వడకల ౩౦క ప\ గ దశలన�చ సకర�చన 125  సనమల సన ప� మకలన ఎ�తగన 
ఆకట@ క�టయ.  ఇప�టక ఎన+ చలన చత� త!వలM  ప� దర²�పబడ,  అవరF ల సధ�చ ప� ఖ�త 
గ�చన సనమల\ న Vanaja,  Ploy,  4  Months,  3  weeks,  2  days,  Sankara,California 



Dreamin’,In  the  name of  God,Ore  kadal,  Naalu  Pennungal  ల�ట చత� లన మదట 
సరగ వక�చ అవకశ� చన\ + ప� కకలక ఈ చత� త!వ� దiర కలగత�ద.

ప� ప�చ దశ సనమలత పట గత స�వత!రమ రజలM  వడదలయన అత�త Dమ భరతయ 
సస� నమల స\ త� ఈ వడకల తలక�చవచS.ఇకPడ ప� దర²�చ సనమ పర D లస@  కస� 
ఇకPడ (http://www.chennaifilmfest.org/filmlist.htm)చడ�డ.  ఏయ సనమల 
ఎపడపడ ఎకPడకPడ ప� దర²�ప బడతన+య ఇకPడ 
(http://www.chennaifilmfest.org/film_schedule.html)తలసకవచS.

ఈ వడకల పలప�చకవలన+,  లద Indo Cine Appreciation Foundation వర ఏడద 
పడగన ప� దర²�చ సనమలన వక�చలన+ సభ�తi� తప�నసర.  కవల� 500  ల 
రపయల వ�య�త స�వత!ర� మత D�ల దదప 100 క ప\ గ సనమలన చస అవకశ� 
కరక ఇకPడ (http://www.chennaifilmfest.org/register.htm) చడ�డ.

ఒక ఫలÙ సస\ ట చ అ�తర� తయ స� యల చలన చత� త!వ� నరiహసDన+ Indo  Cine 

Appreciation Foundation మగలన ఫలÙ సస� స\ టలక మరþ దర²కమవత�దనడ�ల స�దహ� 
లద.  పయన స�వత!ర� న�చ మదలయన హ\ దరబద అ�తర� తయ చలన చత� త!వ�, 

తiరల జరగబయ మ�బయ చలన చత� త!వల కడ ఫలÙ సస\ ట ల చ 
నరiహ�పబడతన+ వషయ� ఇకPడ గమనరL �.

ర�డవ హ\ దరబద అ�తర� తయ చలన చత� త!వ�

Posted: Jan 1st, 08 by వ�కట 

కత D స�వత!ర�  ఎల  మదలయ�ద  లద  హ\ దరబద సన  అభమనలక  
పద�  ప�డగ మదలవiబత�ద. హ\ దరబద అ�తర� తయ చలనచత� త!వ� 
ఇ�క ర�డ  రజలM  మదలవబత�దన+  స�గత  తలసవ�ట� ద.2006 ల 
హ\ దరబద ఫలÙ కM బ వర పనకన నరiహ�చన ఈ చత� త!వ� ఈ కత D 
స�వత!ర�ల కస D మ�దగన  నరiహస Dన+ర.  ఈ స�వత!రనక  ఇద  
ప� ప�చ�ల మట@ మదట అ�తర� తయ చలన చత� త!వ� కబల!

దదప నలభ\  దశలక  చ�దన  150  సనమల ఈ  చత� త!వ�ల 
ప� దర²�పబడనన+య.  వర� రజలM  150  సనమల చడడ�  ఎవiరక  



సధ�� కద  కన  వలయనన+  మ�చ  సనమల  ఇకPడ  చస  అవకశ�  దకPత�ద .  ఈ స�వత!ర�  
ప� మఖ కరయన  సనమ  దర²కడ  Im  Kwon–taek  రప�ద�చన 8  సనమల retrospective 

వభగ�ల ప � దర²�పబడనన+య.ఆ సనమల  గర�చన  పర D వవరల  
ఇకPడ(http://chennaionline.com/Film/filmfest/Dec07/12film27.asp) చదవ తలసకవచS.

అలగ ప� త స�వత!ర�  ఒకP  దశనక  స�భ�ద�చన  సనమలప\  దÂష@  క�ద� కరసD focus  వభగ�ల ఈ  
సర హ�గర దశ� సనమల ప� దర²�చనన+ర. ఈ వభగ�ల ప� దర²సDన+ సనమల ఇవ:

• Porcelain Doll
• Dealer
• Hukkle

Temptations
• Vagabond 

మనక పదþ గ తలయన హ�గర దశ� న�చ సనమల ప� దర²�చడ� బగన వ�ద కన, ఆ దశనక చ�దన 
అత��త మఖ�మ\ న దర²కలM  ఒకరయన  Bela  Tarr  సనమ ఒకPట  కడ  ఈ  ప� దర²న ల  చట  
చసకకపవడ� పద�  వలత!

ఇవకక�డ ఇకPడ  ప� దర²�చ ఎన+సనమల  ఇదవరక  వవధ  చత� త!వలM  ప� దర²�చబడ అవరF ల 
స\ త� గలచకన+య. ఈ చత� త!వ�ల మర పలþ �టన+ట@ యత ఈ క� �ద పరPన+ సనమల మత� � 
మస!వiక�డ.

• Donkey in Lahore
• 4 Months, 3 Weeks and 2 Days 
• Aria
• Ore Kadal
• Naalu Pennungal

అలగ ఈ చత� త!వ� హజరయ� ప� త ఒకPర మస కక�డ చడల!న సనమల మడ వన+య. 

అవ మÂణళ  సన  దర²కతi�  వహ�చన  భవన  స మ, Antonioni  దర²కతi� వహ�చన  Red Desert 

మరయ Ingmar Bergman దర²కతi�ల వచSన  The Face. 2007 ల మరణ�చన  KK Mahajan 

(భవన సమ సనమటగ� ఫర), ప� ఖ�త ఇటలయన సనమ దర²కడ Antonioni, మరయ సiడన క 
చ�దన Ingmar  Begman  లక శ� ధh �జల ఘటస D ఈ  సనమల  ప� దర²�పబడనన+య.  Red 

Desert, Bhuvan Some సనమల ఫరiలద  కన , The face (ఇద సనమ The Magician కడ 
పలవబడత�ద)  క�ట ఎన+మ�చ  సనమల  Bergman  రప�ద�చర.  వటల ఏద\ న సనమ  
ప� దర²స D బవ�డదమ!



ఇవ కక�డ ఇ�క ఎన+ మ�చ సనమల ఇకPడ ప� దర²�పబడతయ. ఇకPడ ప� దర²�చ సనమ పర D 
వవరల ఇకPడ (http://hiff.co.in/list_films.htm)న�చ ప�దవచS .  ర�డవ హ\ దరబద 
అ�తర� తయ చలనచత� త!వ� గర�చ మరన+ వర Dల, సమకల, వశషల కరక\  నవతర�గ� క 
తరగర�డ.

ర�డ చత� త!వల

Posted: Jan 11th, 08 by మ�జల 

Bay Area  ల ఉ�డడ� వలM  చల లభల ఉన+య.  స�గత�, hiking,  సనమల,  రకరకల 
వ�టకల, అ�దల కన+.

ఇకPడ జనలక సనమల అ�దలన foreign films and independent films  అ�ట మర 
మకPవ. అ�దక ఎపద ఏవ film festivals అవత ఉ�టయ. ఈ నలల ర�డ festivals 

ఉన+య.

మదటద Berlin  and  Beyond.  ద�టM  Germany,  Austria  ఇ�క Switzerland  సనమల 
ప� దర²సDన+ర.  చల మటక కత D సనమల అయన కన+ పతవ కడ ఉన+య.  నన 
ఇ�తక మ�ద 2 German సనమల చసన.  అవ Das Boot, Lives of Others.  నన ఈ 
festivalల ఏ సనమల చడల ఇ�క నరñ య�చకలద.  ఇపడ కరSన ఈ చత� ల 
synopsis  చదవ నరñ య�చకవల.  List  link  ఇదద	  
http://www.berlinandbeyond.com/pages/directors_all.html. మర ఏదయన recommend 

చస D చడడనక ప� యత+సDన.

ఇక ర�డవద Noir  City.  Hollywood  Noir  Films  ద�టM  ప� దర²సDన+ర.  మత D� ఇరవ\  
సనమల.  దనల చత� ల,  న convenience  న బట@  చడడమ.  మర ఒకవళ Bay Area  ల 
ఉ�ట తప�క�డ చడ�డ.

ఆఖర మకP,  San Francisco Castro Theatre  ల సనమ చస experience ఏ వర.  ఇద 
చల పత theatre.  చల పద� ద కడన.  తట చలన చత� భమనలత కరSన సనమ 
చస D వచS అన�ద�, ఇ�క ద�టM  ఉ�ట�ద?

ఇద మట@  మమ దట Telugu blog. ఏమయన suggestions ఉ�ట ఇవiగలర.



చత� త!వ� స� లదÂష@

Posted: Jan 14th, 08 by రకశiర రవ 

నన హ\ దరబద చలనచత� త!వనక వళM న. అ�దర ఎలవ�ద ఉత!వ� అన 
అడగత�టర.  ఒకP మకPల చప�ల�ట చల చల బగ�ద.  పద 
రజల కళ చసకన,  వయ� కమల వళM  చసన ఫలత� దకP�ద.  మక 
ఎపడ\ న ఇల�ట అవకశ� వస D తప�క చడ�డ. హ\ దరబదల ఇ�త మ�చ 
సనమల ఇ�త మ�చ థయటరలM  ఆడతయ అన అబ�రపతర.

ఐద వ�దల రపయల పసక, అకPడ మప\ � ఐద ఆటలల వసDన+ నటయభ\  సనమల 
ఎన\ +న చడవచS. నన న మటక ఆ మప\ � ఐద ఆటలల ఇఱవయ�కP సనమల ఒక 
లఘచత� � ర�డ డకమ�టరల చసన.  ఇక చత� త!వ� ఒక అద�తమ\ న అనభత.  అద 
మగస నలగ రజల\  నలగ వళM  వళM న పదప కడ దన ప� భవ� ఇ�క నప\  వ�ద. 

అన+ సనమ స�భ�ద�త మఱయ ఇతర అనభవలన ఒకPటకPట ఇకPడ మత 
ప�చకవల.  కక� న ఎకPడ మదల పట@ ల అర� �కవటM ద.

ఎకPడ చట మదల పట@ ల కబట@  ఇల మ కస� నన చసన సనమల జబత ఇకPడ 
ఇసDన. మక ఆ�గM  లప చదవడ� వచSన వశiససD…

గరవర� జనవర ౩
Teeth of Love - చ\ నస - ౨౦౦౬

శక� వర� జనవర ౪ 

Surrogate Mother - కరయన - ౧౯౮౬
Oneway ticket to Mombossa - ఫన+ష�  - ౨౦౦౨

శనవర� జనవర ౫
The Face - సiడష - ౧౯౫౮
జత�గ ఇత�ద - అస!మ - ౨౦౦౭
A Time for Drunken Horses - ఇరనయన - ౨౦౦౦
Not Here to be Loved - ఫ� �చ - ౨౦౦౫

ఆదవర� జనవర ౬
ఒర కడల - మలయళ - ౨౦౦౭



Change of Address - ఫ� �చ - ౨౦౦౬
నఞస మలM  - మక!కన (స�నష) - ౨౦౦౭

సమవర� జనవర ౭
సప��జ - కరయన - ౧౯౯౩
Upswing - ఫన+ష�  - ౨౦౦౩
Forgetting Cheyenne - ఫ� �చ - ౨౦౦౬

మ�గళవర� జనవర ౮
Echoes of Sunshine (Documentary) - అస!మ
వష వష - ఫ� �చ - ౨౦౦౨
Ice Cream, I Scream - టరPష - ౨౦౦౬
వ\ వ కబ - క�బన(స�నష) - ౨౦౦౫

బధవర� జనవర ౯
Chunhyang - కరయన - ౨౦౦౦
El Benny - క�బన(స�నష) - ౨౦౦౬
Borrowed Bride - టరPష - ౨౦౦౬

గరవర� జనవర ౧౦
రళM  (లఘ చత� �) - తలగ - ౨౦౦౭
Shifting Prophecy (documentary) - ఇ�గM ష
When you descend from Heaven - ఫ� �చ - ౨౦౦౩
Neighbourhood Cuba - క�బన(స�నష) - ౨౦౦౫

దశల వరగ చప�ల�ట

ఐద ఫ� �చ సనమల,  మడ క�బన ఒక మక!కన ఐన మత D� నలగ స�నషష  
సనమల, మడ కరయన, ర�డ టరPష, ర�డ ఫన+ష, తల ఒకటగ సiడష, మలయళ, 

అస!మ, ఇరనయన.

చసన సనమలన+ట గర�చ రజవరగ నవతర�గ�ల వ� సDన.  చసన చల మ�చ 
సనమల గర�చ ప� త�క�గ వ� సDన.  ఆలన చలనచత� త!వ నరiహణ గర�చ కడ టపల 
ఆశ�చగలర.



హ\ దరబద చలనచత� త!వ వజతల

Posted: Jan 15th, 08 by వ�కట 

ర�డవ హ\ దరబద చలనచత� త!వ� ఈ నల 3  న�డ పద వరక 
జరగన స�గత తలస�ద. గత�ల క�ట ఎ�త వ\ భవ�గ జరగన ఈ చలన 
చత� త!వ� వజయవ�త� కవడ� రబయ రజలM  తలగ ప� కకల 
మరన+ ఉత Dమ చలన చత� ల చడగలగ అవకశ� వ�ద.

ఈ చత� త!వ�ల వరసగ ర�డ సర అవరF  గలచకన+ ప� మఖ 
నటడ, రచయత తనకళ~ భరణ గరక నవతర�గ� దiర అభన�దనల. 

అలగ మగలన వజతలక నవతర�గ� దiర మ హÂదయపరiక అభన�దనల.

జనవర పదవ తదన మగసన ర�డవ అ�తర� తయ చలనచత� త!వ� ల అవరF ల గలచకన+ 
వజతల వవరల:

Non-Fiction (1-45 నమషల)

ఉత Dమ చలనచత� �

Anamika - Rajesh Touchriver

Reaching the unreached…exploring the risky and showing reality in its truest form is 
what Anamika-The Nameless does on the issue of trafficking of women and children 
for the purposes of commercial sexual exploitation. Shot in various red light areas 
with actual testimonies of victims this documentary is a bold attempt to portray the 
murkier realities of the flesh trade market.

ఉత Dమ దర²కడ

Shifting Prophecy-Merajur Rehman Baruah

A film on the struggle of rural Muslim women in particular Sherifa Khanam to fight 
the sexist rulings of the conventional Jamaat (a group of Islamic male elders who 
decide on family issues of marriage, dowry, divorce etc) and patriarchal social order 
in Tamil Nadu.

For  the  last  seven  years  Merajur  Rahman  Baruah  has  been  involved  in  making 
documentaries and television programmes in various capacities on a plethora of issues 
ranging  from  art  and  sculptures,  sexuality,  issues  on  conflict,  human  rights  and 
communalism  to  environmental  issues.  Many  of  the  documentary  films  he  was 
associated with have received wide appreciation and won many awards.



Non-Fiction (1-15 నమషల)

ఉత Dమ చలనచత� �
‘Juxtapose’ directed by Anindya Dey

ఉత Dమ దర²కడ
Blue Cross-Tanikella Bharani

Fiction(1-45 నమషల)

ఉత Dమ చలనచత� �
‘Ichhe Dana’ directed by Rwita Dutta

Ichche Dana revolves around two women, one named Dana (Amina Khan) who is 
Bengali and lives in a plush apartment in Kolkata and Aina (Ananya Kasaravalli), a 
rustic girl from a different state who worked as a labourer in rural Bengal but was 
killed by the villagers who labelled her a witch because when she became pregnant, 
she refused to abort the baby. Dana is a beautiful young girl who has lost her mother 
while very young and has a rich father who is too steeped in his affluence and his jet 
setting business to care about what is happening to his only child. Dana is a loner who 
lives in self-imposed isolation and is alienated from the mainstream so much so that 
she develops suicidal tendencies. In one such suicide attempt, a young man saves her 
life and urges her to keep on living, come what may. He nurtured dreams of going to 
the US and making it big. They have a brief relationship and Dana gets pregnant. But 
the man is no longer a part of her life by then. The film is an interaction between the 
live Dana and the dead Aina who suddenly surfaces in Dana’s life when the latter 
learns that she is pregnant, urging her, arguing with her, persuading her to continue 
with the pregnancy and become a mother. Will Dana keep the baby and find a new 
meaning  in  her  life?  Or  will  she,  like  her  dead  alter  ego  Aina,  abort  the  child?

మరన+ వశషల కరక ఇకPడ (http://www.upperstall.com/Bengali/ichchedana.html) 

చడ�డ.

ఉత Dమ దర²కడ

‘Stones’ directed by Vema Giri

Fiction(1-15 నమషల)

ఉత Dమ చలనచత� �

‘Time Out’ directed by Deepak Rajgor
ఈ సనమ గర�చ మరన+ వవరల కరక ఈ చత�  దర²కడ దపక బM గ ఇకPడ 



(http://rajdeepcreations.blogspot.com/2007/12/why-time-out-film-is-made-friends-as-
we.html)చదవచS

ఉత Dమ దర²కడ

‘Voices of Tomorrow’ directed by Pratima Jaidev

జ�ర అవరF ల

Kachara-JenniferAlphonse

జ�రచ మచSకబడF  చత� ల

పచSబట@ -లత మహన
24 Times 7 - T Varghese

సనమల వధi�సమవతన+ సమ స�సPÂత ప\  ‘పద� ’ల వ�స�

Posted: Jan 22nd, 08 by రకశiర రవ 

అ�తర� ల తలగ పత� క పద� ద�� ద� ల  రయలసమ వస అయన వశiప� సద గర, నట తలగ 
సనమ కరDల రయలసమ స�సPÂత పరట తరకకPసDన+ హ�సఖ�డన,  జగప!కరమ\ న 
స�భషణలన వమర²సD వ�సన+ వ� సర.

“గ� మ పర@ ల సమస�ప\  కనస� ‘సహనభత’ కడ లన వళM �దర సమ గ� మపర@ ల 
కథలన రసకన ఈ ప� �త స�సPÂతన వక� కర�చ సనమల తస ఆ�ధ� దశమ�తట 
వదజలM డ� సమవసల చసకన+ దరదÂష@ �…  చత� సమ ప� మఖల సమక చసDన+ 
తరన ద� హ�… నర�…!”

పర Dవ�స� ఇకPడ.( http://poddu.net/?p=454)



కత D సనమ సమకల

Posted: Jan 13th, 08 by వ�కట 

ఈ మధ�న వడదలయన హ�ద సనమ ’తర జమన పర సనమ’  గర�చ నగరజ గర 
వవరణతÙక�గ వ� సన సమక “నలకరగన ఇ�ద� ధనస!”  ఆయన బM గల 
చదవ�డ(http://canopusconsulting.com/salabanjhikalu/?p=57).

“అమర ఖన క మ�చ కథల ఎన+కవట� తలస,  సనమక కవల!న సట@ �గల, 

అ�దమ\ న సనM  తయర చసకవట� తలస.  కన,  సనమ ల�ట ఒక అత 
శక Dవ�తమ\ న వశవల మడయమ న ఎల వడకవల ఇ�క పట@ బడనట@ గ లద. 

అనవసర�గ చల సగదసడ.  ప� కకల హÂదయ�ల చరగన మద� పడటట@ గ 
చప�టనక - పద�  పద�  డ\ లగల, ఒకట వషయన+ పద పదహన సరM  రకరకలగ 
చపనవసర� లద.  ఒక గప� డ\ రక@ ర చతర�మ�త - స� లకలలన ఎ�త పదపగ 
వడడన దనమద ఆధరపడ ఉ�ట�ద.”

పయన స�వత!ర� ఆఖరM  వడదలయ�, మ�చ వజయ� సధ�చన “అనసయ” సనమ తనక 
ఎ�దక నచS�ద నవన తన బM గల చప Dన+ర. 

వన�డ(http://gsnaveen.wordpress.com/2008/01/07/anasuya_review/)

రవబబ నన+ ఈ వషయలM  శభష అనక�డ ఉ�డలకపతన+న …

1)  అ�దరM గ హరయన+�ట అ�గ�గ ప� దర²న చసD…మగడ�ట వడ (హర)…వడన ల\ నM  
పట@ డమ న జవతశయ� అన కక�డ..హరయన+�ట కథక నయక అన…అమక 
మనసత పట వ�క Dతi�త�� ఉ�ట�దన చపన�దక.

2) కర��  ‘ప� మ’ కథలత వసగపయన మక ఒక మ�చ ధ� లM ర అ�ద�చన�దక…..

నకత� ల నల మద…మర TZP సమక

Posted: Jan 15th, 08 by వ�కట 

న మదల బM గ రచయత ప� వణ తన అభమన నటడ నట�చ దర²కతi� వహ�చన ’తర 
జమన పర ’ సనమ గర�చ ఇకPడ(http://praveengarlapati.blogspot.com/2008/01/blog-

post_15.html) రసDన+ర..



“కన+ సనమలన టక+కలట దÂష@ త చడలమ. టక+కలþ  ఇద వ�ద పర!�ట 
కరక@ గ లద అన మరPల వయలమ.కన+ చటM  ఎసన! గర D�చడ� మఖ��. ఆ 
సనమ తచSన అవర నస మఖ��.అనభవ�చన వరక మత� � ఈ సనమలన 
వషయల అర� మవతయ.”

ఈ సనమ సమక కద, ప� వణ బM గల 12 Angry Men, The breakfast Club సనమల 
సమకల కడ వన+య.

Postmen in the Mountains - చ\ న

Posted: Jan 19th, 08 by ప� సద సమ�తపడ 

వరలF  సనమలల నన చసన వటలM  నక మ�చవ అనప�చనవ మక పరచయ� చస 
ప� యత+�ల ఉన+న. ఈ క� �ద చ\ నస సనమత ప� ర�భసDన+న.

Postmen in the Mountains - చ\ న 
(http://sadulovesmovies.blogspot.com/2008/01/postmen-in-mountains.html)

మ�ద మ�ద మరన+ మ�చ చత� ల గర�చ నవతర�గ�ల వ� సDన.

జధ అక�ర

Posted: Jan 22nd, 08 by రకశiర రవ 

భర వ�యలత జధ అక�ర సనమ వసDన+ తరణ�ల,  “దప D ధర”  బM గర చమకర D 
భసPర రవ గర అక�ర జవత� గర�చ కన+ చరత� క ప� శ+ల మ మ�దక తసDన+ర.

“అక�ర చరత� న ప�దపరచన అక�ర+మ ల జధబయ ప� సDవన లదన 
చరత� కరల చప Dన+ర.  అక�ర,కచSవ వ�శ�,  అ�బర లన,  భర మల పత� క హర 
కవర నన� వవహ� చసకన+టM గ తలసD�ద.  అక�ర తన కత D మత� దన-ఎ-

ఇలహ న ప� కట�చ,  ఈమక మరయ� జమన (ప� ప�చనక మర)  అన బరద 
ఇచSడ. హర కవర న వవహమడట� ల రజనతజÔ త వ�ద.”

పర D టప ఇకPడ (http://deeptidhaara.blogspot.com/2008/01/blog-post_19.html) 

చదవగలర.


	నవతరంగం
	చంద్రహారం (1954)
	తొలి తెలుగు భారతీయ సినిమా పత్రిక - చిత్ర
	Shakespeare నించి Bond వరకు : విశాల్ భరధ్వాజ్.
	నేను చూసిన సావిత్రి
	నిష్పాక్షిక సమీక్షలు ఎందుకు రావు?
	విమర్శపై విమర్శ
	4 Month, 3 Weeks and 2 Days
	Menolippu Mombasaan
	I for India - సినిమా పరిచయం
	Top ten films of 2007
	కెంజి మిజొగుచి - పరిచయం
	Sansho Dayu - సినిమా సమీక్ష
	Ugetsu-సినిమా సమీక్ష
	Life of Oharu - సినిమా సమీక్ష
	12వ అంతర్జాతీయ కేరళ చలన చిత్రోత్సవం -విజేతలు
	ముంబాయ్ చలన చిత్రోత్సవానికి ఎన్నికైన సిరా
	5వ చెన్నై అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం
	రెండవ హైదరాబాదు అంతర్జతీయ చలన చిత్రోత్సవం
	రెండు చిత్రోత్సవాలు
	సినిమాలో విధ్వంసమవుతున్న సీమ సంస్కృతి పై ‘పొద్దు’లో వ్యాసం
	కొత్త సినిమా సమీక్షలు
	నక్షత్రాలు నేల మీద…మరో TZP సమీక్ష
	Postmen in the Mountains - చైనా
	జోధా అక్బర్


