
2023ஆம் ஆண்டில் சத்யஜித் ராயின் படங்கள்: ஒரு மீளாய்வு  

 

நிலலாஸ்ரீ பிஸ்வாஸ் 

 

1992ஆம் ஆண்டில், ஆஸ்கர ் அகாடமி விருதுக் 

குழு ககடட்ுக்ககாண்டதன் கேரில் 

வரலாற்றாசிரியர ்ரிசச்ரட்் ஷிக்கலலக் இந்தியத் 

திலரே்ேட இயக்குநர ் சத்யஜித் ராயின் திரை 

நறுக்குகரைக் ககொண்டு கொட்சித ் கதொகுப்பு 

ஒன்ரை உருவொக்கினொை.் ராய் ேடங்களின் 

காட்சிகள் எதுவும் அகமரிக்காவில் இல்லாத 

நிலலயில் அவர ் பிரிட்டிஷ் ஒலிேரே்புக் கழகம், 

இங்கிலாந்தின் கசனல் 4 ஆகியவற்றிடம் அந்தக் 

காட்சிகலளக் ககடட்ுே் கேற கவண்டியிருந்தது.  

 

ராயின் ேலடே்புகள் அே்கோகத "கடந்த காலத்தின் நிலனவுச ்

சின்னமாக" ஆகிவிட்டிருந்தனவா அல்லது அவரது சினிமாவின் 

தனித்துவமான அலடயாளமான உலகளாவிய தன்லம அவருக்குப் 

பிந்ரதய கொலத்தில் சாத்தியமற்றதாக ஆகிவிட்டதா? 

 

இரண்டாவது காரணகம சரியானதாக இருக்கலாம். ராயின் ேடங்கள் 

1990களில் கமற்குலகில் அரிதாககவ திலரயிடே்ேடட்ன. ராயின் 

ேலடே்புகளில் இருக்கும் மனிதகநயம் அவருக்கு நன்ரை பயக்கவில்ரல 

என்று அகமரிக்க எழுத்தாளரும் திலரே்ேட விமரச்கருமான கேரட்் 

காரட்ுல்கலா கருதுகிறார.் "ஆன்டன் கசக்காலவே் கோலகவ, ராயும் 

கதாோத்திரங்கள் அல்லது சித்தாந்தங்களின் தரே்பில் நிற்க மறுக்கிறார.் 

ஏகனனில் அவர ் அலனத்திற்கும் கமலாக  மானுடச ்

சிக்கல்கள்மீதுஆரவ்ம் ககாண்டுள்ளார"் என்கிறார ் கேரட்். "அவரது 

ேலடே்புகளில் நாயகரக்களா எதிரம்லறக் கதாோத்திரங்ககளா இல்லல. 

எளிய கோருளில் கவற்றியாளரக்களா கதால்வியாளரக்களா இல்லல." 

 

ராயின் நாயகரக்ள் தங்களுக்கான இடே்ேரே்புடன் உறவாடும் சுதந்திரம் 

ககாண்ட கதாோதத்ிரங்கள். அலனத்துக் கலாசச்ார கவறுோடுகலளயும் 

சிறுலமே்ேடுத்திவிடக்கூடியமானுட அடிே்ேலடகலளயும் 

ககாண்டவரக்ள். கவறு விதமாகச ் கசால்வதானால், ராயின் சினிமா 

என்ேது மானுட நிலல நிலல ேற்றியதும் வாழ்வின் அன்றாட அல்லது 

நாடகீயமற்ற அம்சங்களிலிருந்து எழும் அதன் உணரச்ச்ிகரமான 

சாராம்சம் ேற்றியதுமாகும். ஒன்றுக்ககான்று மாறுேட்ட இந்த 

அவதானிே்புகளுக்கு மத்தியில், ராய் மண உறவு, அரசியல் ஆகிய 

இரண்டு முதன்லமயான லமயங்களின் மூலம் தன்னுலடய 

திலரே்ேடங்களில் ேதற்றத்லத உருவாக்குகிறார.் 
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தி கான்ஜுகல் 
அபுர ் சன்சார ் (அே்புவின் உலகம், 1959)  ேடத்தில் அே்பு லட்சியவாதி. 

திருமணம் நடக்கும்கோது திடீகரன்று மனநிலல பிறழ்ந்துவிடும் 

மணமகனுக்குே் ேதிலாக அந்தே் கேண்லணத் தான் திருமணம் 

கசய்துககாள்ளும் முடிலவ விதிவசதத்ால் எடுத்துவிடுகிறான். திருமண 

வாழ்க்லகக்குத ் தயாராகாத நிலலயிகலகய தனது நண்ேரின் 

உறவினரான அேரண்ாவின் கழுதத்ில் தாலி கடட்ுகிறான். ேரஸ்ேரம் 

அந்நியரக்ளாக மண வாழ்க்லகலயத் கதாடங்கும் அவரக்ள் விலரவில் 

கநருக்கமான பிலணே்லேயும் காதலலயும் மணவாழ்வின் 

கேரின்ேத்லதயும் கேறுகிறாரக்ள். புதுமணத் தம்ேதிகளின் வழக்கமான 

காதல் என்ேலதத் தாண்டி இந்தே் பிலணே்பு அவரக்ள் வாழ்வில் 

மாற்றத்லத ஏற்ேடுத்துகிறது. 

 

இந்தே் ேடத்தில், ராய் காதல் என்ற கருத்தாக்கதல்தே் புத்துயிரே்்புக்கான 

சாதனமாக, அே்புவின் வாழ்க்லகே் பிரசச்ிலனகளுக்கான தீரவ்ாகே் 

ேயன்ேடுத்துகிறார.் திருமணத்லதத் கதாழலம உணரவ்ுக்கான 

கவளியாகவும் ஆதரவு தரும் அலமே்ோகவும் காடட்ுகிறார.் 

அவரக்ளுக்கிலடயிலான காதலுணரவ்ின் அலடயாளங்களான 

நுட்ேமான உடலலசவுகலளயும் கநருக்கத்லதக் குறிே்புணரத்்தும் 

தருணங்கலளயும் தனது உன்னதமான சினிமா கமாழியின் மூலம் 

கவளிே்ேடுத்துகிறார.் அபுர ் சன்சாரில் தான் வடிவலமத்தவற்லறத ்

தனது அடுத்த ேடமான ‘கதவி’யில் ராய் முன்கனடுத்துச ்கசல்கிறார.் 

 

கதவி (1960) ேழலமயான சம்பிரதாயங்களில் ஊறிய இந்து மாமனாலரே் 

ேற்றியது. தனது இளம் மருமகள் கதய்வத்தின் அவதாரம் என்று அவர ்

நம்புகிறார.் இது காலனித்துவக் காலத்து வங்காளத்தில் நிலவிய மத 

அடிே்ேலடவாததல்த அடிே்ேலடயாகக் ககாண்ட கலத. உணரவ்ுகலளத ்

தீண்டும் இயல்புககாண்ட ஒளிே்ேதிவு ஆலசவயே்ேட்ட 

தருணங்களிலிருந்து கதாடங்கிச ் கசாகமான நிகழ்வுகள்வலர இளம் 

தயாமயி, உமாபிரசாத் ஆகிகயாரின் கலதலயே் ேடம்பிடிக்கிறது. 

 

கதாடக்கக் காட்சியில், 17 வயதான தயாமயி தனது கணவனுடன் இருக்க 

கவண்டும் என்று ஆலசே்ேடுகிறார.் கணவகனா ேடிே்பிற்காகக் 

ககால்கதத்ா திரும்ே கவண்டும். அலங்கரிக்கே்ேட்ட மரே் ேடுக்லகயில் 

அவரக்ள் ேடுதத்ிருே்ேலத ககமரா காடட்ுகிறது. உமாபிரசாத ்

தயாமயிலயே் ோரக்்கிறான். ஆனால் அவள் கண்கலள அவன் 

ோரே்்ேகதயில்லல. கணகநரக் காட்சித் துணுக்கின் மூலம் 

அவரக்ளுக்கிலடகயயான கநருக்கத்லதே் ோரல்வயாளருக்கு ராய் 

உணரத்்திவிடுகிறார.் 

 



பின்னாளில் அவசரக் கடிதத்லதே் ோரத்்துவிடட்ு உமாபிரசாத் வீடு 

திரும்பும்கோது, அவரக்ளின் உறலவச ் சித்தரிக்க அகத உத்தி 

தலலகீழாகே் ேயன்ேடுத்தே்ேடுகிறது. அந்தக் காட்சி இதயத்லத 

உலுக்குகிறது. உமாபிரசாத் வீட்டின் விசாலமான முற்றத்தில் காலடி 

எடுத்து லவக்கும்கோது தயாமயி – இே்கோது அவள் மனிதச ் சிலல – 

கதாலலவில் அமரந்்தேடி தன் கணவனின் கண்கலள கநருக்கு கநராகே் 

ோரக்்கிறாள். அவளுலடய குழே்ேத்லதயும் மனசக்சாரல்வயும் 

உணரத்்தியேடி ஒரு துளிக் கண்ணீர ் அவள் கன்னதத்ில் உருள்கிறது. 

அவள் அலரமனதுடன் புன்னலகக்கிறாள். அவள் இே்கோது கதய்வம். 

இந்தே் புதிய வாழ்வின் லேத்தியக்காரத்தனத்லத அவளுக்கு உணரத்த் 

உமாபிரசாத் கடுலமயாக முயற்சி கசய்கிறான். ஆனால் அவள் அலதக் 

காண மறுக்கிறாள். நழுவிச ் கசல்லும் மண உறவும் ஒருகாலத்தில் 

கநருக்கமாக இருந்த உறவின் முறிவும் எளிலமயானகதாரு 

திருமணத்தின் ஆறுதல்ேடுத்தும் தன்லம குறித்தும் ஆணாதிக்க 

அலமே்பின் கதலவகள் குறித்தும் உறுதியான ககள்விகலள 

எழுே்புகின்றன. 

 

கதவியில் எழுே்பிய ககள்விகலளத் தான் முதன்முதலாகத் திலரக்கலத 

எழுதி இயக்கிய கஞ்சன்ஜங்காவில் (1962) வரக்்கம், சமூகே் ோதுகாே்பு 

ஆகியவற்றுனூகட ராய் கமலும் ஆழமாக  ஆராய்ந்தார.் விடுமுலறயில் 

டாரஜ்ிலிங் கசல்லும் கவவ்கவறு வயதுலடய மூன்று இலணயரக்லளே் 

ேற்றிய கலத இது. வாழ்க்லக, திருமணம், காதல், துகராகம் ஆகியலவ 

ேற்றி இவரக்ள் சிந்திக்கிறாரக்ள். ராய்ேகதூர ்இந்திரநாத் ராய் கசௌத்ரி, 

லகோன்கயா ஆகிகயாரின் கூசச் சுோவமுள்ள 19 வயது மகள் மனிஷா, 

மூத்த மகள் அனிமா, அவளுலடய கணவர ் சங்கர ் (இவரக்ளுலடய 

திருமணம் முறிந்துகோகிறது), வாழ்க்லகயில் சாதிக்கத ் துடிக்கும் 

கோறியாளரும் மனிஷாவின் வழக்குலரஞருமான முகரஜ்ி, ேலவீனமான 

நிலலயில் இருக்கும் தனது தாய் மாமனின் உடல்நலத்லதச ்

சீராக்குவதற்காக அவலர அலழத்துக்ககாண்டு வந்திருக்கும் கீழ்மட்ட 

நடுத்தர வரக்்கதல்தச ் கசரந்்த கவலலயில்லாத இலளஞனான அகசாக் 

ஆகிகயார ் ேடத்தின் முக்கியே் ோத்திரங்கள். இவரக்ள் அலனவரும் 

ஒருவகராடு ஒருவர ் இலணக்கே்ேட்டிருக்கிறாரக்ள். மனிஷா 

முதல்முலறயாகத் தன் மனதில் உள்ளலத கவளிே்ேலடயாகே் 

கேசுகிறாள். அவள் தன் வரக்்கதத்ின் வலரயலறகலள மீறுகிறாள். 

முகரஜ்ிலய விடுத்து அகசாக்கிடம் கவளிே்ேலடயாக ஆரவ்ம் 

காடட்ுகிறாள். 

 

மனிஷாவிற்கும் அகசாக்கிற்கும் இலடகய வளரந்்துவரும் ஈரே்்பின் மூலம் 

ராய் அபுர ் சன்சாரில் சித்தரித்த உயிகராட்டமுள்ள காதல் என்ற 

கருத்துக்குத் திரும்புகிறார.் கஞ்சன்ஜங்காவில், காதல் தன்னியல்ோக 



கவளிே்ேடுகிறது. ேரஸ்ேரம் சாரந்்திருே்ேலத மரோரந்்த  உறவுக்கான 

அடிே்ேலடயாக இயக்குநர ் முன்லவக்கிறார.் அனிமாவிற்கும் 

ஷங்கருக்கும் இலடயிலான ேதற்றமானகதாரு காட்சியில் ஷங்கர ்தனது 

மலனவியின் காதல் விவகாரம் ேற்றித் துருவுகிறான். அவரக்ள் 

ஒருவலரகயாருவர ் சாரந்்திருே்ேது அவரக்ளுக்கிலடகய சமரசம் ஏற்ேட 

வழிவகுக்கிறது. அவரக்ள் விவாகரத்து கசய்துககாள்ள கவண்டாம் என 

முடிவுகசய்கிறாரக்ள். கேற்கறாரக்ள் என்னும் முலறயில் தங்கள் இளம் 

மகளின் கதலவகளுக்கு முன்னுரிலம அளிக்கிறாரக்ள். 

 

ேரஸ்ேரச ்சாரல்ே அடிே்ேலடயாகக் ககாண்ட மண உறவு என்ற அம்சம் 

மஹாநகரில் (1963) அதன் உசச்தல்தத் கதாடுகிறது. கடுலமயான 

யதாரத்்தங்கள் சுே்ரதா, ஆரத்்தி என்னும் நடுத்தர வரக்்க இலணயரின் 

வாழ்க்லகலயச ்சிலதக்கின்றன. இவரக்ளுக்குக் காதகலா மண உறகவா 

கதலவயில்லல. இருே்பினும், மனதுக்கு ஆறுதலளிே்ேதும் மனிதகநயம் 

ககாண்டதுமான உறவு என்னும் நிலலேடிவத்லத மீடக்டடுக்க ராய் 

ேரஸ்ேரச ் சாரப்ு என்ேலதத ் தன் திலரே்ேட உத்தியாகே் 

ேயன்ேடுத்துகிறார.் சுே்ரதா ேணிபுரியும் வங்கி திடீகரன்று 

மூடே்ேடும்கோது ஆரத்்தி கவலலக்குச ்கசல்ல கவண்டிய கட்டாயத்திற்கு 

ஆளாகிறாள். 

 

ஆரத்்தி தனது கேரிய குடும்ேத்தின் கோறுே்புகலளச ் சுமக்கிறாள். 

சுே்ரதா தனது மலனவி கவலல விண்ணே்ேங்கலள அனுே்ே 

உதவுகிறான். கலடசியில் ஆரத்்தியும் கவலலலய இழக்கிறாள் 

என்றாலும், அவரக்ள் நம்பிக்லகயுடன் ஒன்றாக வாழ்வதாகே் ேடம் 

முடிகிறது. வாழ்க்லகலயே் ேற்றிய அவரக்ளின் நம்பிக்லகயில், ராய் 

மண வாழ்வின் அன்லே மீண்டும் புகுத்துகிறார.் "மணவாழ்வு" ஒரு 

கருே்கோருளாக மறுவடிவம் ககாள்கிறது; அரசியல் அதன் 

லமயமாகிறது. 

 

அரசியல் 

ராய் தனது வாழ்க்லக வரலாற்றாசிரியர ் ஆண்டர்ூ ராபின்சனிடம் 

இே்ேடிக் கூறினார:் “நீங்கள் ஒரு இயக்குநராக இருந்தால், உங்கள் 

சுற்றுே்புறம், அரசியல் முதலானவற்றால் உருவாகும் சமூகச ் சூழல் 

முக்கியமானதாகிறது. 1960முதல், நான் என் சுற்றுே்புறம் குறித்துக் 

கூடுதல் விழிே்புணரவ்ு கேற்றுவந்கதன்.” சமூகச ் சூழல் ராயின் 

ேலடே்புகளின் இன்றியலமயாத ேகுதியாக விளங்கிது. கவலலயில்லாத் 

திண்டாட்டம், 1970களின் அரசியல் ககாந்தளிே்பு, மக்களின் துயரங்கள் 

ஆகியலவ கல்கதத்ா முத்கதாகுே்புே் ேடங்களான பிரதித்வந்தி (1970), 

சீமேத்தா (1971), ஜன ஆரண்யா (1975) ஆகிய ேடங்களில் எதிகராலித்தன. 

ஜன ஆரண்யா அவரது மிக வலுவான அரசியல் சினிமா. 

 



ராய் தள்ளி நின்று சமுதாயத்லத அவதானிக்காமல் தன் 

கதாோத்திரங்களின் வாழ்க்லகலய கநருக்கமாகச ் கசன்று 

உன்னிே்ோகக் கவனிக்கும் இயக்குநர ் என்ேலத இந்தே் ேலடே்புகள் 

காடட்ுகின்றன. அவர ் ஷாடக்லளே் பிரிக்கும் விதம் மாறுேடத ்

கதாடங்கியது. மிட் ஷாடக்ளும் அண்லமக் காட்சிகளும் அதிகரித்தன. 

கநரிசலான வீடுகள், அலுவலகங்கள், குறுகிய சந்துகள் ஆகியலவ அவர ்

ேடங்கள் நிகழும் பிரதானக் களங்களாயின.  

 

பிரதித்வந்தியில் ராய் புதிய காட்சி கமாழிலயக் கண்டலடந்தார.் கடந்த 

காலத்லதக் காட்டே் புலகே்ேட கநகட்டிவ் பிம்ேங்கலளே் 

ேயன்ேடுத்தினார.் ேடம் முழுவதும் அண்லமக் காடச்ிகலள அதிகம் 

ேயன்ேடுத்தினார.் இவற்லற ஓர ்அழகியலாககவ அவர ்லகயாண்டார.் 

எதிரே்ாராத உலரயாடல்கள் அவருலடய காட்சிே்ேடுத்தல்களுடன் 

கோருந்திே்கோயின. இவற்றின் மூலம், கவலலயில்லாத நடுத்தர வரக்்க 

இலளஞனான சித்தாரத்்தலனயும் தனது உலகத்துடன் அவன் 

கதாடரே்ற்று இருே்ேலதயும் சித்தரித்தார.் விதலவத ் தாய், புரட்சிக் 

ககாள்லககள் ககாண்ட சககாதரன், கமம்ேட்ட வாழ்க்லகக்கு 

ஆலசே்ேடும் சககாதரி ஆகியவரக்ளுடன் ஒரு சிறிய வாடலக வீட்டின் 

கநருக்கடியில் வாழும் சித்தாரத்்தன் தனிமனித அபிலாலஷகள், எங்கும் 

ேரவியிருக்கும் ஊழல் ஆகியவற்றின் இருமுலனயாகச ்

சித்தரிக்கே்ேடுகிறான். 

 

கடுலமயான விரக்தி சித்தாரத்்தலனே் பீடித்தாலும் ராய் அவலன 

மனிதகநயம் ககாண்டவனாககவ சித்தரிக்கிறார.் ேடத்தின் 

நடுே்ேகுதியில் ஒரு தீவிரமான காட்சியில், அடிே்ேலட வசதிகள் 

இல்லாலம குறித்து (கடுலமயான கல்கத்தா ககாலடயில் 

கநரக்ாணலுக்காக மணிக்கணக்கில் வரிலசயில் நிற்கும் 

கவலலயில்லாத இலளஞரக்ளுக்கு மின்விசிறிகள்கூட இல்லல) 

சித்தாரத்்தன் ககாள்ளும் ஆகவசம் மிகவும் அழுத்தமானது. சில 

காட்சிகளுக்குே் பிறகு, அகத சித்தாரத்்தன் தனது காதலி  ககயாவிடம் 

எந்த உணரச்ச்ிலயயும் கவளிே்ேடுத்தாமல் இருக்கிறான். அவன் 

விரும்புவதாகத ் கதான்றும் ககயாவுடன் உறலவத ்

கதாடங்குவலதவிடவும் கமல்ல கமல்ல உரிலமகளும் அதிகாரமும் 

அற்றவனாகத் தான் மாறுவலத எதிரக்்க இயலாலம குறித்கத அவன் 

அதிகம் கவலலே்ேடுகிறான். 

 

பிரதித்வந்தியில் நிலலயற்ற நடத்லத ககாண்டதாகவும் 

சிதறுண்டதாகவும் நிறுவே்ேட்ட நகரம், கல்கத்தா முத்கதாகுே்பின் 

இறுதிே் ேடமான ஜன ஆரண்யாவில் (1975) கமலும் இருண்லம 

ககாள்கிறது. “நான் இயக்கிய இருண்லமயான ஒகர ேடம் ஜன ஆரண்யா. 

அதில் எந்த ஐயமும் இல்லல”என்று ராய் 1982இல் சிகனஸ்டுக்கு அளித்த 



கேட்டியில் (1982 interview with Cinéaste) கூறினார.் இதில் லமயக் 

கதாோத்திரமான கசாம்நாத் முகரஜ்ி கவலல கதடுகிறான். தன்லனே் 

கோலகவ கவறித்தனமான கால்ேந்து ரசிகரான பிஷு டாலவச ்

சந்திக்கும் வாய்ே்லேே் கேறுகிறான். சிறிய நிறுவனகமான்லறத ்

கதாடங்கும் முயற்சியில் பிஷு கசாம்நாத்துக்கு ஊக்கமளிக்கிறான். 

விலரவிகலகய கசாம்நாத் வளரத ் துடிக்கும் கதாழிலதிேராகிறான். 

உள்ளீடற்ற தன் நடுத்தர வரக்்க விழுமியங்கலளக் லகவிட்டு, வணிக 

விலளயாட்டிற்கக உரிய சரச்ல்சக்குரிய விதிகலளே் பின்ேற்றும் 

நிரே்்ேந்தத்திற்கு ஆளாகிறான். அவன் இலடத்தரகராக மாறுகிறான். 

இலடத்தரகர ் என்ேது இங்கக உருவகமாகச ் கசயல்ேடுகிறது. 

லாேகரமானகதாரு வணிக ஒே்ேந்தத்திற்காகத் தனது நண்ேனின் 

சககாதரிலய (ோலியல் கதாழிலாளி) லவத்து கேரம் கேசுவகதாடு ேடம் 

முடிகிறது. ஜன ஆரண்யா ேடத்தின் மூலம் ராய் ஒரு இயக்குனராகத் தன் 

ேயணத்லத "அரசியல்", "மண உறவு" என்னும் இரு கூறுகளாக 

ஆக்கிக்ககாள்கிறார.் உறலவ லமயமாகக் ககாண்டு பிற்காலத்தில் 

அவர ்  ேடங்கலள எடுத்தாலும் உறலவ அகத நிலலயில் அவர ்

சித்தரிக்கவில்லல. 

 

1975 வாக்கில், இந்தி சினிமா ஊழல், கோது அலமே்புகளின் கதால்வி 

ஆகியவற்லறக் லகயாளத் கதாடங்கியதுதான் சுவாரஸ்யம். அகத 

ஆண்டில் தீவார ்கவளியானது. இே்கோது வழிோடட்ுக்குரிய அந்தஸ்லதே் 

கேற்றுவிட்ட தீவார,் இந்தி சினிமாவில் ககாேக்கார இலளஞன் என்னும் 

அலடயாளத்லத முன்னிருத்தியது.  பிரதித்வந்தியில் சித்தாரத்்தன் 

தனக்கான உரிலம மறுே்லேச ் சிறிது கநரத்திற்ககனும் 

ஏற்றுக்ககாள்கிறான். ஜன ஆரண்யாவில் கசாம்நாத் தனது  

பிலழே்பிற்காக  கநறிமுலறகைில் சமரசம் கசய்துககாள்கிறான். ராயின் 

ேடங்களில் அலமே்புடன் இணங்கிே்கோகும் இந்த மனிதரக்ள் 

தனிகயாருவனாக நீதிக்காகே் கோராடும் தீவார,் திரிசூல் (1978) 

ேடங்களின் விஜய்களிடமிருந்து மிகவும் கதாலலவில் இருந்தாரக்ள். 

ஆனால்,48 ஆண்டுகளுக்குே் பிறகு இன்று ோரக்்கும்கோது, அே்புமுதல் 

கசாம்நாத்வலர ராயின் "ேலவீனமான" லமயக் கதாோத்திரங்கள் 

தங்களுலடய சிறியதும் கேரியதுமான கோராட்டங்களில் நம்மால்  

புரிந்துககாள்ளக்கூடியவரக்ளாகவும் உள்ளடுக்குகள் நிலறந்த ஆளுலம 

ககாண்டவரக்ளாகவும் காட்சியளிக்கிறாரக்ள்.  

 

நிகலாஸ்ரீ பிஸ்வாஸ் எழுத்தாளர,் இயக்குநர ்

https://www.amazon.com/Cinema-Satyajit-Ray-Bhaskar-Chattopadhyay/dp/9391234240

