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സിനിമയിെല േദശീയപ്രതി�
നിധാനങ്ങൾ പരിചരണ�
ത്തിലും അവതരണത്തിലും
ഏകസ്വരമായിരുന്നില്ല. ജന�
കീയവിപണിക്കും വിപണി�
യുെട രാഷ്ട്രീയത്തിനും അനു�
കൂലമായി േദശീയവ്യവഹാ�
രങ്ങെള പുനർനിർമ്മിക്കുക�
യാണു് സിനിമ. ജനകീയപ്ര�
േമയം, രാഷ്ട്രനിർമാണത്തിനു

പാകമാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, സമകാലികസാമൂഹികപ്ര�
ശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന പ്രേമയങ്ങൾക്കാ�
യിരുന്നു ഔപചാരികമായ സ്വീകാര്യത. സർക്കാർ നയ�
ങ്ങൾക്കു് ഒത്താശ െചയ്യാനായിെല്ലങ്കിലും അനുകൂലിക്കു�
ന്നെതങ്കിലുമാകണം േദശീയസിനിമ. അധീശവ്യവഹാ�
രങ്ങളുെട നിർേദശികകൾക്കുള്ളിലാണു് സിനിമകളിെല
േദശഭാവനേപാലും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നതു്. െനഹ്റുവി�
യൻ േസാഷ്യലിസെമന്നു് വിളിേപ്പരുള്ള േദശപുനർനി�
മ്മാണപദ്ധതിക്കായിരുന്നു ഭരണതലത്തിൽ ഊന്നൽ.
ആധുനികതയുെട ഈ ആൾമാറാട്ടം അക്കാലെത്ത സി�
നിമകളുെട ആഖ്യാനെത്തയും ഘടനെയയും വല്ലാെത
ആേവശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഉത്തേരന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇവ കൂ�
ടുതൽ ൈവകാരികമായ നാടകീയതേയാെട തുടെര പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പട്ടേപ്പാൾ െതേക്കയിന്ത്യയിൽ—പ്രത്യകിച്ചും മല�
യാളത്തിൽ—അവ പേരാക്ഷ േപ്രരണയായിട്ടാണു് നില�
െകാണ്ടതു്. ഐക്യേകരളെമന്ന രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യവു�
മായി െപാരുത്തെപ്പടാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന പ്രേദശ�
മായിരുന്നേല്ലാ 1950-കളുെട ആദ്യപകുതിയിെല േകര�
ളം. അന്നെത്ത സാംസ്കാരിക കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതര
ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിെലന്നേപാെല മലയാളത്തിലും പു�
രാണങ്ങെള അവലംബിച്ചു് ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നു.
പ്രഹ്ലാദ (1941), ഹരിശ്ചന്ദ്ര (1955), സീത (1960), ഭക്ത�
കുേചല (1961), കൃഷ്ണകുേചല (1961), ശ്രീരാമപട്ടാഭിേഷ�
കം (1962) തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ സമകാലികമൂല്യങ്ങെള
അതിവിദൂര ഭൂതത്തിൽ നിന്നു കെണ്ടടുക്കാനാണു് ശ്രമി�
ച്ചതു്. ഭൂതാവിഷ്ടമായ രാഷ്ട്രഭാവന മലയാളത്തിൽ എത്ര�
േത്താളം സഫലമാെയന്ന േചാദ്യെത്തക്കാൾ പ്രസക്തം
എന്തുെകാണ്ടവ വിഫലമാെയന്നതാണു്.

മലയാളസിനിമാചരിത്രത്തിൽ
വിവിധ ജനുസ്സുകളിെല ചിത്ര�
ങ്ങളുെട ഒത്തുേചരൽ െകാ�
ണ്ടു് നിർണ്ണായകമായ വർഷ�
മാണു് 1961. വടക്കൻപാട്ടി�
െന്റ പുനരാഖ്യാനമായ ഉണ്ണി�
യാർച്ച, ചരിത്രാനുകല്പന�
മായ ഉമ്മിണിതങ്ക, ഭക്തിവി�
ഷയകമായ കൃഷ്ണകുേചലയും
ഭക്തകുേചലയും, ഇതിഹാ�
സാസ്പദമായ സീതാകല്യാണം, ആദ്യവർണചിത്രമായ
കണ്ടം െബച്ച േകാട്ട്, പ്രാേദശിക റിയലിസത്തിെന്റ പരു�
ഷതയുള്ള മുടിയനായ പുത്രൻ, പ്രാേദശിക പുരാണമായ
ശബരിമല അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങി വിവിധ ജനുസ്സുകളിലുള്ള
ചിത്രങ്ങൾ 1961-െന്റ പ്രേത്യകതയാണു്. പേക്ഷ, വട�
ക്കൻപാട്ടുകളുെട പുനരാഖ്യാനവും മുടിയനായ പുത്രനിൽ
കാണുന്ന കാല്പനികറിയലിസവും മാത്രേമ തുടർന്നുള്ള
സിനിമാചരിത്രത്തിൽ സജീവമാകുന്നുള്ളൂ.

1961-ൽ ഉണ്ണിയാർച്ചേയാെട തുടങ്ങുന്ന വടക്കൻപാട്ടു
ചിത്രങ്ങളുെട േതേരാട്ടം മുപ്പതു വർഷേത്താളം തുടർ�
ന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിെലാരു ചിത്രെമന്ന നിലയ്ക്കു് പതി�
െനേട്ടാളം ചിത്രങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ പ്രദർശിപ്പി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ കടത്തനാടൻ അമ്പാടിയും (1990)
പുത്തൂരം പുത്രി ഉണ്ണിയാർച്ചയും (2002) ഒഴിെകയുള്ളവ
പ്രദർശനവിജയങ്ങളായിരുന്നു. പുരാേണതിഹാസങ്ങ�
െളേയാ ചരിത്രകഥകെളേയാ അേപക്ഷിച്ചു് ജനപ്രിയ�
ജനുസ്സിൽെപ്പട്ട വടക്കൻപാട്ടുചിത്രങ്ങൾ അറുപതുകളി�
ലും എഴുപതുകളിലും വലിെയാരാേഘാഷമായി സ്വീക�
രിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. സിനിമയ്ക്കു് പുറത്തു് എഴുത്തുകാെരന്ന
നിലയ്ക്കു് അത്രെയാന്നും അറിയെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശാരങ്ഗ�
പാണിയും നടനും നാടകകൃത്തുമായിരുന്ന എൻ. േഗാ�
വിന്ദൻകുട്ടിയുമായിരുന്നു കടത്താനാടൻ വീരഗാഥക�
ളിൽ മിക്കവയ്ക്കും രചനയും സംഭാഷണവും എഴുതിയതു്.
എടുത്തുപറേയണ്ട മെറ്റാരു സംഗതി മലയാളത്തിെല
വമ്പൻ നിർമ്മാണകമ്പനികളായ ഉദയയും നേവാദ�
യയും സ്വരൂപിെച്ചടുത്ത ലാവണ്യശാസ്ത്രേചരുവയ്ക്കുള്ളി�
േലയ്ക്കു് പാകെപ്പേടണ്ടി വന്നതാണു് വടക്കൻകഥാഗാ�
നചിത്രങ്ങളുെട സാധ്യതയും പരിമിതിയുെമന്നതാണു്.

അലക്സാണ്ടർ ഡ്യൂമ

എന്നാൽ ഇതുെകാെണ്ടാന്നും ഒരു
സവിേശഷഗണം ജനപ്രിയമാകണ�
െമന്നില്ല. വൻമുതൽമുടക്കുള്ള സംരം�
ഭെമന്ന നിലയ്ക്കും കാേതാടു കാതു പറ�
ഞ്ഞുേകട്ടും വായിച്ചറിഞ്ഞും പ്രചരിച്ച
ജനകീയഗാനങ്ങളുെട ദൃശ്യാനുകല്പ�
നെമന്ന വിധത്തിലും വടക്കൻപാട്ടു
ചിത്രങ്ങൾ അന്നെത്ത മുഖ്യധാരാസി�

നിമകളിൽ നിന്നും പലതുെകാണ്ടും േവറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
പുത്തൂരം പാട്ടുകളിലും തേച്ചാളിപ്പാട്ടുകളിലും പാടിപ്പതി�
ഞ്ഞവയിൽ ചിലതു് സിനിമയായിട്ടുണ്ടു്. മറ്റുപലതിെനയും�
േപാെല പാടിപ്പതിയാത്ത തേച്ചാളി ഒേതനനും മകൻ കു�
ഞ്ഞിേക്കളുവുമായുള്ള േപാരിെന വിഷയീകരിച്ചും (ഒേത�
നെന്റ മകൻ 1970) സിനിമയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. കടത്തനാടും
േകാലത്തുനാടുെമാെക്ക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലനിർ�
ത്തിെക്കാണ്ടു് അലക്സാണ്ടർ ഡ്യൂമയുെട േമാണ്ടി ക്രിേസ്റ്റാ
എന്ന ആഖ്യായികയുെട സ്വതന്ത്രപുനരാഖ്യാനമായും സി�
നിമയുണ്ടായി; നേവാദയയുെട പടേയാട്ടം (1982).

പ്രാേദശികചരിത്രകാരൻമാർ കടത്തനാടിെന സാ�
മൂതിരിയുെടയും േകാലത്തിരിയുെടയും കേയ്യറ്റങ്ങെള
അതിജീവിച്ച ഭൂപ്രേദശമായാണു് സ്ഥാനെപ്പടുത്തുന്ന�
തു്. പുത്തൂരം പാട്ടുകളിെല ഉള്ളടക്കത്തിൽനിന്നും കട�
ത്തനാട്ടിെല േദശചര്യകളും നാടുവാഴികളുെട സ്ഥാന�
മഹിമകളും മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടുനൂറ്റാണ്ടിനു േശഷ�
മുള്ള തേച്ചാളിപ്പാട്ടുകളിെലത്തുേമ്പാൾ നാടിെന്റ ഘട�
നയും വ്യവസ്ഥയുെമാെക്ക കൂടുതൽ ശിഥിലമായതാ�
യി െതളിയുന്നു. ടിപ്പുവിെന്റയും തുടർന്നു് ബ്രിട്ടീഷുകാരു�
െടയും അധിനിേവശത്തിനു െതാട്ടുമുൻപുള്ള കടത്ത�
നാട്ടിെന്റ ഏകേദശരൂപം കഥാഗാനങ്ങളിൽ െതളി�
യുന്നുണ്ടു്. കഥാഗാനങ്ങളിെല പടക്കുറുപ്പൻമാർ മാട�
മ്പിവാഴ്ചയിൽ അഭിരമിക്കുന്നവരും െകാേളാണിയൽ
ആധുനികതയുെട വിഭവങ്ങെള േപടിക്കുന്നവരുമാണു്.
െവള്ളക്കാെരയും അവരുെട
യുദ്ധേക്കാപ്പുകളായ േതാ�
ക്കിെനയും പീരങ്കിെയയുെമാ�
െക്ക ശത്രുക്കളായാണു് ഇക്കൂ�
ട്ടർ പരിഗണിക്കുന്നതു്. െവ�
ള്ളക്കാെര തച്ചുെകാല്ലുന്ന
ആഗ്രഹസൂചകമായി ഒേത�
നനു് പാട്ടുകളിൽ രൂപാന്തര�
മുണ്ടായതു ജനകീയ അേബാ�
ധത്തിെന്റ സാക്ഷാത്കാര�
െമന്ന നിലയ്ക്കാണു്. ഇേത
ഒേതനൻ തെന്നയാണു് ജന്മിത്തം അവസാനിക്കുകയും
െവള്ളക്കാർ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുകയും െചയ്യുന്ന സാഹ�
ചര്യം വന്നാൽ പിെന്ന ജീവേനാടിരിക്കരുെതന്നു് മകൻ
അമ്പാടിേയാടു് സ്വപ്നത്തിൽ പറയുന്നതു്. കാവിലും ചാ�
േത്താത്തു് കുഞ്ഞമ്പാടി, അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുേപാെല പ്ര�
വർത്തിക്കുകയും െചയ്തു. ഒേതനെന്റ അന്ത്യവും േതാക്കി�
േനാേടറ്റായിരുന്നുെവന്നു് ഇവിെട ഓർേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
െകാേളാണിയൽ ആധുനികതയുെട അധികാരസൂചക�
ങ്ങളുമായി തേച്ചാളിപ്പാട്ടുകളിെല കഥാപുരുഷൻമാർ നി�
രന്തരസമരത്തിലായിരുന്നുെവന്നതു് വ്യക്തം. ആധുനിക�
നായ പ്രജയായി തിരച്ചറിയെപ്പടാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന
നാട്ടുപൗരെന്റ പിരിമുറുക്കം പാട്ടുകളിൽ ആഴ്ന്നുപതിഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. കടത്തനാടിെന്റ േദശസ്വത്വം കൂടിയായി ഇതിെന
കാണാം. ചലച്ചിത്രമാകാനിരിക്കുന്ന വീരഗാഥകളുെട
സാംസ്കാരികരാഷ്ട്രീയം ഏതാണ്ടിങ്ങെനയായിരുന്നു.

സിനിമയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളിെലാന്നു്, ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാവു�
ന്ന കഥേനാപാധികെള സ്വമാധ്യമത്തിനും വർത്തമാന�
കാലത്തിനും അനുകൂലമാക്കിത്തീർക്കുകെയന്നതാണു്.
അതുവഴി കാലത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങളിേലക്കും ആഗ്രഹ�
ങ്ങളിേലക്കും േദശത്തിെന്റ ഈടുവയ്പ്പുകെള സംക്രമിപ്പി�
ക്കുകയുമാവാം. ഐക്യേകരളെമന്ന ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ�
മായി രൂപെപ്പടുന്ന അമ്പതുകളിെല ജനസമൂഹത്തിെന്റ
സ്വത്വസ്ഥാപനതാൽപര്യം ഉണ്ണിയാർച്ച (1961) േപാ�
െലാരു വടക്കൻപാട്ടു ചിത്രത്തിൽ യാദൃച്ഛികമായി വിരു�
ന്നു വന്നതല്ല. സിനിമകളിൽ ദൃശ്യാഖ്യാനമാണു് വസ്തുത�
കൾക്കു് രൂപം ചമയ്ക്കുന്നതു്. ഓർമ്മകളുെട കാഴ്ചെപ്പടുത്ത�
ലുകൾ ഔേദ്യാഗികമായ ചരിത്രനിഷ്ക്കർഷകൾക്കു് വഴങ്ങു�
ന്നതാവണെമന്നില്ല. ഓർമ്മകളിൽനിന്നും ചരിത്രെത്ത

െക.എൻ.പണിക്കർ

വീെണ്ടടുക്കുേമ്പാൾ പ്രസക്തമാകു�
ന്ന രണ്ടു േസ്രാതസ്സുകെളക്കുറിച്ചു്
േഡാ.െക.എൻ.പണിക്കർ സൂചിപ്പി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. അതു് വാെമാഴി പാരമ്പര്യ�
ത്തിെന്റയും വരെമാഴിചരിത്രത്തിെന്റ�
യുമാണു്. സിനിമെയ സംബന്ധിച്ചിട�

േത്താളം വാെമാഴിവഴക്കങ്ങെളയും ചരിത്രാഖ്യാനങ്ങെള�
യും ആനുകാലികമാക്കുകയാണു് പ്രധാനം.

വിഭിന്നപ്രാേദശീയതകളുെട ഏകീകരണം ഔപചാരി�
കമായി പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥ�
യിലാണു് ഉണ്ണിയാർച്ചെയന്ന ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിേക്കണ്ടി
വരുന്നതു്. ഐക്യേകരളെത്ത മാനസികയാഥാർത്ഥ്യ�
മാക്കിത്തീർക്കുന്ന പ്രക്രിയ അേപ്പാഴും പൂർത്തിയായി�
രുന്നില്ല. അതിനാൽ സമൂഹമനസ്സിൽ തിരു-െകാച്ചി-
മലബാറുകൾ 1956-നു േശഷവും വ്യത്യസ്ത പ്രവിശ്യക�
ളായി തുടരുകയായിരുന്നുെവന്നു പറയാം. നാടകവും
കഥാപ്രസംഗവും സിനിമയും ഉൾെപ്പെടയുള്ള ജനകീ�
യകലാരൂപങ്ങെളല്ലാം ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഇടെപടുന്നു�
ണ്ടു്. കാലാന്തരത്തിൽ, 1960-കേളാെട സിനിമ കൂടുതൽ
ജനപ്രിയമാവുകയും െചയ്തു. സിനിമയ്ക്കു് സംേബാധന െച�
േയ്യണ്ടിയിരുന്ന കാണികളുെട എണ്ണവും താരതേമ്യന
വിപുലമായിരുന്നു. നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയസന്ദർഭവു�
മായി സംവദിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശപ്പഴമെയ കാൽ�
പ്പനികവൽക്കരിക്കാനും ചലച്ചിത്രങ്ങൾ മുതിരാറുണ്ടു്.
സംസ്കാരരൂപീകരണത്തിെന്റ സവിേശഷേവളയിൽ വീ�
രാംഗനമാെരയും വീരപുരുഷൻമാെരയും ഓർമ്മയുെട�
യും േകട്ടുേകൾവിയുെടയും പുരാവസ്തുേശഖരത്തിൽ നി�
ന്നും േതടിെയടുക്കുക സ്വാഭാവികമാണു്. എല്ലാ ഉപസം�
സ്കാരങ്ങളിലും ഇത്തരം കെണ്ടത്തലുകൾ നടക്കാറുണ്ടു്.
എങ്കിൽേപ്പാലും വടക്കൻപാട്ടുകളുെട വ്യാവഹാരികഭൂമി�
കയിേലക്കു് േകരളീയതെയ അധ്യാേരാപിക്കുക അത്ര�
െയളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ക്ലിപ്തമായ സ്ഥലരാശിയിൽ നിൽ�
ക്കുകയും ചരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന വീരകഥാഗാനങ്ങളിൽ
നിന്നാണു് േദശസ്വത്വെത്ത നിർധരിേക്കണ്ടിവരുന്നതു്.
വിഭിന്നമായ പ്രാേദശികതയിേലക്കു് സ്ഥാനാന്തരണം
വന്ന ജനതയുെട അവേബാധെത്തയാണു് സിനിമയ്ക്കു്
സംേബാധന െചേയ്യണ്ടതു്.

പ്രാേദശികമായ ചരിത്രാ�
നുഭവെത്തയാണു് േദശിയ�
താനിർമ്മിതിയുെട കരുവാ�
ക്കിത്തീർേക്കണ്ടതു്. പാട്ടു�
െകട്ടിയ കാലത്തിൽ ഉറ�
ഞ്ഞുകൂടിയ പ്രാേദശികാവ�
േബാധം ഇന്ത്യൻ ബൃഹേദ്ദശീ�
യതയുെടകൂടി ഭാഗമാെണ�
ന്ന തിരിച്ചറിവു് ഈ ഗണ�
ത്തിൽെപ്പട്ട പല ചിത്രങ്ങൾ�
ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. േദശീയതയുെട ഇരട്ട ഈടുവയ്പ്പു�
കൾേപാെല ഓർമ്മാനുഭവങ്ങളും വാെമാഴിപാരമ്പര്യ�
വും രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിൽ വിലെപ്പട്ടതാെണന്ന വിചാ�
രമാണു് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്നു�
തു്. ആചാരവഴക്കങ്ങളിലും സാംസ്കാരികപ്രേയാഗങ്ങ�
ളിലും വരുന്ന സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങളുെട അനുസ്യൂതി ഒരു�
പരിധിവെര നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടാണു് ഇന്ത്യൻ േദശീ�
യതയിേലക്കുള്ള പ്രാേദശീയതകളുെട സംക്രമണം യാ�
ഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതു്. പ്രാേദശികഘടകങ്ങൾക്കു് സ്ഥാ�
നവും പരിചരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കരാർ കൂടിയാ�
ണിതു്. സ്വാഭാവികമായും കാര്യങ്ങൾ പുറെമ കാണു�
േമ്പാെല സുഗമമായിരുന്നില്ല. സിനിമയാവെട്ട േദശീയ-
പ്രാേദശീയസംഘർഷസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാധ്യസ്ഥ്യ�
ത്തിനാണു് എേപ്പാഴും മുതിർന്നിട്ടുള്ളതു്.

വടക്കൻപാട്ടുചിത്രങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന പ്രാേദശീയാവി�
ഷ്കാരങ്ങൾ വിപണിയുെട ആവശ്യേത്താെടാപ്പം മറ്റുചില
രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങെളയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടു്. വടക്കൻ�
പാട്ടുചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതായ ഉണ്ണിയാർച്ചയുെട
തുടക്കം തെന്ന േചകവൻമാരുെട േഗാത്രെപ്പരുമെയയും
േദശപ്പഴമെയയും പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നതാണു്. പുകൾെപറ്റ
വീരകഥാഗാനത്തിെന്റ ദൃശ്യാഖ്യാനം കാഴ്ചക്കാർക്കു് സ്വീ�
കാര്യമാക്കുന്നതിനു് ഇങ്ങെനെയാരു തുടക്കം ആവശ്യമാ�
ണു്. നവേദശീയതയിേലക്കു് കഥെയയും കഥാപാത്രങ്ങ�
െളയും പാകെപ്പടുത്തിെയടുക്കുന്നതിനു് ഇതു് അനിവാര്യ�
വുമാണു്. ജപ്പാനിെല സാമുറായികെളേപ്പാെല നാടിെന്റ
സുരക്ഷയ്ക്കും നീതിന്യായനടത്തിപ്പിനുമായി നിേയാഗിക്ക�
െപ്പട്ടവരാണു് േചകവൻമാർ. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി
വിലെക്കടുക്കാനാവുന്ന േപാരാളികൾ. േപാരും േപാർവീ�
റുെമാെക്ക അങ്ങെന േനാക്കിയാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി�
യാണു്. കയ്യൂക്കിനാൽ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്ന സാമൂഹിക-
സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾക്കാണു് േമൽൈക്ക. ശരീര�
െത്ത ആേഘാഷിക്കുന്ന സാംസ്കാരികരാഷ്ട്രീയമാണു് വട�
ക്കൻപാട്ടുകളുേടതു്. േചകവേപ്പാരാളികൾ ഈഴത്തുനാ�
ട്ടിൽനിന്നും കടത്തനാേട്ടക്കു് ഏഴു കുടം സ്വർണ്ണവുമായാ�
ണു് കടന്നുവരുന്നതു്. േചകവന്മാെര ഓലെയഴുതി അയ�
ച്ചുവരുത്തിയ േചരമാൻ െപരുമാളാകെട്ട നാലു കുടം
സ്വർണ്ണമാണു് അവർക്കു ദാനം െചയ്യുന്നതു്. നാടുവാഴി�
ക്കു് ഒരു കുടം സ്വർണ്ണം കാഴ്ച വച്ചു് േചകവന്മാർ പുത്തൂരം�
വീടും കളരിയും അട്ടിേപ്പറായി എഴുതി വാങ്ങുന്നു. ആയിര�
െത്താന്നു പണമിട്ടു െകട്ടിയ 101 കിഴിയാണു് അങ്കപ്പണ�
മായി ആേരാമൽേചകവർ ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്. അത�
യാൾക്കു് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ടു്. സൗവർണസുഗന്ധം ഇയ�
ലുന്ന ഭൂതകാലേത്താെടയാണു് ചിത്രത്തിെന്റ തുടക്കം.
ഉണ്ണിയാർച്ചയും ആേരാമലും െവള്ളിത്തിരയിൽ വരുന്ന�
തു് ഇതിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു്. പാണെന്റ പാട്ടിലൂ�
െട നടക്കുന്ന കഥാകഥനം ഭൂതകാലെത്ത സമകാലികീ�
കരികിക്കുന്നതിനു് സഹായകമാണു്. ചലച്ചിത്രാഖ്യാന�
ത്തിനു് വസ്തുതാപരമായ ഘടന പകരുന്നതും പാണെന്റ
കഥനമാണു്. ഭൂത-വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിെല ദൂരം കുറ�
യ്ക്കാനുതകുന്ന സേങ്കതം കൂടിയാണു് പാണപ്പാട്ടു്.

ഇവിെട സമകാലികസന്ദർ�
ഭം കൂടി പരിഗണിേക്കണ്ട�
തായുണ്ടു്. 1956-ൽ നിന്നും
1961-ൽ എത്തുേമ്പാേഴക്കും
ജനാവേബാധത്തിൽ സമൂ�
ലമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുേചർ�
ന്നുെവന്നു് കരുതാനാവില്ല.
ഐക്യേകരളത്തിെല ആദ്യ�
സർക്കാരിെന്റ പതനവും തു�
ടർന്നു സംഭവിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്ന രാഷ്ട്രീയനീക്കങ്ങളുെമ�

ല്ലാം ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥെയക്കുറിച്ചു് വീണ്ടുവിചാരത്തി�
നു് േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. മന്ത്രിസഭകൾ വന്നും േപാ�
യുമിരിക്കുന്ന അരക്ഷിതകാലത്തിെന്റ കുതിപ്പും കിതപ്പും
സമൂഹഘടനെയയും പുനർക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അസ്ഥിര�
മായ രാഷ്ട്രീയസന്ദർഭം ഭാവികാലെത്തക്കുറിച്ചു് ദുശ്ശങ്ക�
യുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഏതുനിലയ്ക്കും പ്രത്യാശാഭരി�
തമായ വർത്തമാനമായിരുന്നു അറുപതുകളിേലെതന്നു്
അനായാസമായി പറയാനാവുമായിരുന്നില്ല. ചരിത്രപ�
രമായ അനിവാര്യതകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും സ്വ�
ന്തം തിരിച്ചറിവുകൾ നിജെപ്പടുത്തുന്നതിനും സമൂഹം ഒരു�
ങ്ങിവരുന്ന സന്ദർഭം കൂടിയായിരുന്നു അക്കാലം. ഈ
സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണു് ഉണ്ണിയാർ�
ച്ചയും ആേരാമൽ േചകവരും തേച്ചാളി ഒേതനനും പാ�
ലാട്ടു േകാമനുെമാെക്ക സുസ്ഥിരതയുെട പ്രതിനിധാന�
ങ്ങളായി െവള്ളിത്തിരയിൽ നിറഞ്ഞാടിയതു്. രാഷ്ട്രീയ�
വർത്തമാനം പകർന്ന േമാഹഭംഗങ്ങൾക്കു് പകരമായി
ഈ ചിത്രങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുവച്ചതു് കാല്പനികമായ ചരിത്രാ�
നുഭവങ്ങളായിരുന്നു. ആധുനികതയുെട ഉൽപ്പന്നമായ
സിനിമ പ്രാേദശികേഭദങ്ങൾ മറികടന്നു് വിഭിന്നമായി�
രുന്ന ‘േകരളീയത’കെള ഏേകാപിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാ�
രികപ്രവർത്തനത്തിലും ഏർെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഇതരേദശങ്ങ�
െള അേപക്ഷിച്ചു് േകരളത്തിനുള്ള വ്യതിരിക്തത അട�
യാളെപ്പടുത്തുകെയന്ന ധർമ്മവും വടക്കൻപാട്ടു ചിത്ര�
ങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ചലച്ചിത്രപാഠത്തിനുള്ളിൽ ഉരു�
ത്തിരിയുന്നതു് മാനവികതയുെട കാൽപ്പനികേലാകമാ�
ണു്;അഭിലാഷസൂചകങ്ങളാണു്. ലിംഗനിഷ്ഠവും ജാതിേക�
ന്ദ്രിതവുമായ അധികാരമുഷ്കിെന ചിത്രങ്ങൾ േനരിടുന്നതും
ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നാണു്.

കുടുംബെമന്ന സ്ഥാപനെത്ത മാത്രമല്ല നാടുവാഴിത്താ�
ധികാരെത്തയും പാട്ടുകഥകളിെല െപണ്ണുങ്ങൾ െവല്ലു�
വിളിക്കുന്നുണ്ടു്. ചലച്ചിത്രാഖ്യാനം ഇതു മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല.
അല്ലിമലർക്കാവിൽ കൂത്തുകാണാൻ േപാകണെമന്നു
ശഠിക്കുന്ന ഉണ്ണിയാർച്ച ഭർത്താവായ കുഞ്ഞിരാമേനാ�
ടു് േചാദിക്കുന്നതു് ‘ആണിെന്റ തുണയില്ലാെത െപണ്ണിനു
െപരുവഴി നടക്കുന്നതിനു് ജീവൻ കളഞ്ഞ േചേകാത്തി�
െയക്കുറിച്ചു് അഭിമാനമിേല്ല?’ എന്നാണു്. ഈ സംഭാ�
ഷണസന്ദർഭത്തിെന്റ ഒടുക്കത്തിൽ ആർച്ച കയർക്കു�
ന്നതു് ‘െപണ്ണിനു് േപറിനും പിറപ്പിനും അപ്പുറെമാന്നുമി�
േല്ല?’എന്നാണു്. േരാഷാകുലയായ ഉണ്ണിയാർച്ചയുെട
സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏറിയവയും േചാദ്യരൂപത്തിലാണു്.
താനുൾെപ്പെടയുള്ള െപണ്ണുങ്ങൾക്കു് അന്നെത്ത കുടുംബ�
ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിേഷധിക്കെപ്പടുന്ന അവകാശതർക്കം
മാത്രമല്ലിതു്. സ്ത്രീയുെടേമലുള്ള സാമൂഹികമായനിയന്ത്ര�
ണെത്തയാണു് ആർച്ച േചാദ്യം െചയ്യുന്നതു്. മേനാഭാവ�
േത്താടാണു് കയർക്കുന്നതു്. െപണ്ണിെന കാഴ്ചപ്പണ്ടമാക്കു�
ന്ന നാട്ടുനടപ്പിെനതിെരയാണു് ഉറുമി വീശുന്നതു്. െപാ�
തുസാംസ്കാരികജീവിതത്തിേലക്കു് പ്രേവശിക്കാനുള്ള
സ്ത്രീയുെട ആഗ്രഹമാണു് ഉണ്ണിയാർച്ചയും കാവിലും ചാ�
േത്താത്തു് കുഞ്ഞിച്ചീരുവും തേച്ചാളിക്കുമ്പയും കുഞ്ഞിമ്മാ�
തുവുെമാെക്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെതന്നു് പി.പവിത്രൻ നിരീ�
ക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു് (രാഘവൻ പയ്യനാട് എ.ഡി. 2000: 119).
ആഗ്രഹം നിറേവറാതായേപ്പാൾ തേന്റതു് ആവശ്യവും
അവകാശവുമാെണന്നു് വാദിക്കുകയാണു് ഉണ്ണിയാർച്ച.

പി.പവിത്രൻ

സ്വന്തം കാമനകെള തുറന്നു് പ്രകടി�
പ്പിക്കുകയും ശരീരെത്ത സ്വത്വത്തി�
െന്റ നിദാനമായി ഉദാഹരിച്ചു് സമർ�
ത്ഥിക്കുകയുമാണു് ഉണ്ണിയാർച്ച െചയ്ത�
തു്. ൈസ്ത്രണൈലംഗികതയുെടേമലു�
ള്ള യാെതാരു ശിക്ഷണവും വച്ചുെപാ�
റുപ്പിക്കുന്നവളല്ല ആർച്ച. നാഗപുര�
ത്തങ്ങാടിയിെല െതമ്മാടികെള വി�

രട്ടിേയാടിച്ചു് കലിെകാണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആർച്ചെയ സമാ�
ധാനിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന തമ്പുരാട്ടിേയാടു് അവർ തട്ടിക്ക�
യറുന്നതു് ‘എനിക്കും തമ്പുരാട്ടിക്കും മാളികപ്പുരയിലും നാ�
ലുെകട്ടിലും കഴിഞ്ഞുകൂടാം. പാവെപ്പട്ട െപണ്ണുങ്ങൾക്കു്
വഴിനടക്കേണ്ട?’ എന്നാണു്. തുടർന്നു് തമ്പുരാട്ടിയുെട ദ്ര�
േവ്യാപഹാരം തട്ടിെത്തറിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്. പാട്ടിലുള്ളതി�
േനക്കാൾ വീറിെന്റ േതാതു് കൂടുതലാണു് സിനിമയിെല
ഉണ്ണിയാർച്ചയ്ക്ക്. ആേരാമലിെന െകാന്നതിനു് പകേപാ�
ക്കാൻ ചന്തുവിെന കുതിരപ്പുറത്തു് പിന്തുടർന്നു് ആക്രമി�
ക്കുന്ന ഉണ്ണിയാർച്ചേയയും സിനിമയിൽ കാണാം. വർ�
ത്തമാനകാലെത്ത ജനകീയരാഷ്ട്രീയം െകാണ്ടു് ഭൂതകാ�
ലെത്ത പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണു് സിനിമ. ആധുനിക�
മായ സാമൂഹികാവേബാധത്തിനു് നിരക്കുന്ന താൻേപാ�
രിമയുള്ള പ്രതിനിധാനങ്ങളായിട്ടാണു് വടക്കൻപാട്ടിെല
െപണ്ണുങ്ങെള ശാരങ്ഗപാണിയും േഗാവിന്ദൻകുട്ടിയുെമാ�
െക്ക ചലച്ചിത്രവത്കരിച്ചതു്. നീതിന്യായങ്ങൾ പ്രഖ്യാ�
പിക്കുകയും തനിക്കുേവണ്ടതു് സ്വയം തിരെഞ്ഞടുക്കുക�
യും െചയ്യുന്ന സ്ത്രീെയ കടത്തനാട്ടു മാക്കത്തിൽ (1978)
കാണാം. തത്ത്വത്തിൽ വടക്കൻകഥാഗാനത്തിൽ െപ�
ടുന്നതെല്ലങ്കിലും അേത ജനുസ്സിൽെപ്പട്ട മാമാങ്കത്തിൽ
(1979) കഥാനായികയായ മങ്ക സാമൂതിരി മാനവിക്രമ�
െന േചാദ്യം െചയ്തു് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടു്. ‘(നിങ്ങൾ) ശത്രു�
വിേനാടു് േനരിട്ടു നിന്നിട്ടുേണ്ടാ? ഉടവാെളാന്നുവീശിയിട്ടു�
േണ്ടാ? നെട്ടെല്ലാന്നു നിവർന്നു നിൽക്കാൻ നാലാളു േവ�
ണ്ടിവരിേല്ല?’ തുടങ്ങിയ മങ്കയുെട േചാദ്യങ്ങൾ ഏെതാരു
ഭരണാധികാരിയ്ക്കും നടുക്കമുണ്ടാക്കും.

േദശീയപ്രശ്നമായി ഇേപ്പാഴും പ്രസക്തമാകുന്ന ജാതി�
നിഷ്ഠമായ അസമത്വങ്ങൾക്കു് വടക്കൻപാട്ടു ചിത്രങ്ങൾ
അവയുെട ആഖ്യാനപരിധിയിൽ നിന്നു് പരിഹാരം േത�
ടുന്നുണ്ടു്. സമാന്തരമായി മാനവികതയ്ക്കു് പ്രാമുഖ്യം നൽ�
കി മതങ്ങൾക്കിടയിയിെല സൗഹാർദെത്ത നിരന്തരം
പരിചരിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ഉണ്ണിയാർച്ചേയാെട തുടങ്ങിയ വഴ�
ക്കമാണിതു്. കൂത്തുകാണാൻ േപാകുന്ന ഉണ്ണിയാർച്ചയു�
െട വഴിതടയുന്നതും തട്ടിെക്കാണ്ടുേപാകാൻ േനാക്കുന്ന�
തും േജാനകരാെണന്നാണു് പാട്ടുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന�
തു്. സിനിമയിലാകെട്ട, അങ്ങെനയുള്ള േഗാത്രക്കാരല്ല
അക്രമികൾ. േജാനേകതരരാണവരിൽ അധികവുെമ�
ന്നുവെര പറയാം. തുടർന്നു വന്ന പല വടക്കൻപാട്ടു ചി�
ത്രങ്ങളിലും ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യകസമുദായെത്ത
എണ്ണം പറഞ്ഞ പ്രതിനായകരാക്കുന്നതിൽ യാെതാരു
തിടുക്കവും കാണുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, പാട്ടുകളിൽ നി�
ന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിളുമ്പുകളിലുള്ളവെര മുഖ്യധാരയിേല�
ക്കു് െകാണ്ടുവരുന്നുമുണ്ടു്. തേച്ചാളി അമ്പു (1978) എന്ന

ചിത്രത്തിൽ ഒേതനെന്റ
െകാലപാതകത്തിനു് ഉത്ത�
രവാദിെയന്നു് കുപ്രസിദ്ധ�
നായ ചൂണ്ടാെപായിലിൽ
മായൻകുട്ടി കുറ്റവിമുക്തനാ�
ക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഒേതനെന്റ
ഉറുക്കും നൂലും തട്ടിെയടുക്കു�
ന്നതും അങ്കത്തട്ടിൽ െവടി�
െവച്ചുെകാല്ലുന്നതും അയാ�
ളുെട അളിയൻ തെന്നയാ�
ണു്. ഒേതനെന്റ ഭാര്യ കു�
ഞ്ഞിേത്തയിയുെട ആങ്ങള

ഒേതനെന െവടിെവച്ച േതാക്കു് മായൻകുട്ടിയുെട മക�
നായ ബാപ്പുട്ടിെയ ഏല്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങെന
ഒേതനെന്റ ബന്ധുക്കളായ പരുന്തുങ്കൽ േകാട്ടക്കാർ െച�
യ്ത ചതിക്കു് ആജീവനാന്തം പഴിേകൾേക്കണ്ടിവന്നതു്
മായൻകുട്ടിയും കുടുംബവുമായിരുന്നു. വിപണിതാല്പര്യ�
ങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള വഴിമാറ്റമായി ഇതിെന കാേണണ്ടതു�
ണ്ടു്. നാട്ടിെല ഏതക്രമത്തിനും എേപ്പാഴും പ്രതിസ്ഥാന�
ത്താക്കെപ്പടുന്ന സമുദായെത്തയാണു് തേച്ചാളി അമ്പു
േപാലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിേലക്കു് വീെണ്ടടുക്കു�
ന്നതു്. മായൻകുട്ടിയും കുഞ്ഞാലിയുമടങ്ങുന്ന കൂട്ടായ്മയാ�
ണു് അമ്പുവിെന്റ പ്രതികാരപൂരണത്തിനു് അവസരെമാ�
രുക്കുന്നതും നിർണ്ണായകേവളയിൽ അയാൾക്കു് തുണ�
യാകുന്നതും. വടക്കൻപാട്ടു കഥയെല്ലങ്കിലും മാമാങ്കത്തി�
ലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മതാത്മകസന്തുലനമുണ്ടു്. ചന്തു�
ണ്ണി(നസീർ)യ്ക്കും മൂസ(ജയൻ)യ്ക്കും ഒേര പരിഗണനയാണു്
ആഖ്യാനത്തിൽ. ഇരുവരും ഒേര പന്തിയിൽ ഉണ്ണാനി�
രിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ചു കാളിയാർക്കാവിൽ കൂത്തു കാണാൻ
േപാകുന്നു.

അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളുെട
ആദ്യപാദത്തിലും സജീവമായിരുന്ന ജനകീയസാമാന്യ�
േബാധത്തിൽ നിന്നാണു് വടക്കൻപാട്ടുസിനിമകൾ പാ�
ഠാന്തരം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതു്. സിനിമയുെട ജനപ്രി�
യസൂത്രവാക്യങ്ങൾേപാലും ആഗ്രഹപൂരണവുമായി മറുവ�
ശത്തുനിൽക്കുന്ന കാണികളാണു് ചമയ്ക്കുന്നതു്. ചലച്ചിത്ര�
കഥനത്തിെല സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയബന്ധങ്ങൾേപാലും
ആസൂത്രിതമായ നിർമ്മിതിയാണു്. ഇേത ബന്ധങ്ങൾ
തെന്നയാണു് സിനിമയുെട ഘടനെയയും ആഖ്യാന�
െത്തയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്. െതാണ്ണൂറുകളിലും നവശ�
താബ്ദത്തിലും വടക്കൻപാട്ടുഗണത്തിൽെപ്പട്ട സിനിമ�
കൾ നാമാവേശഷമായതിെന്റ കാര്യവും കാരണവും
േമൽപ്പറഞ്ഞ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടു്. വടക്കൻപാട്ടുചിത്ര�
ങ്ങൾ ആർെക്കാെക്കയാേണാ െവള്ളിത്തിരയിൽ േക�
ന്ദ്രസ്ഥാനം നൽകിയതു് അേത കൂട്ടർ െതാണ്ണൂറുകേളാ�
െട സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും വില്ലൻമാരും േദശ�
േദ്രാഹികളുമായി. സാമാന്യവത്ക്കരണപ്രക്രിയയിലൂെട
ഒരു സമുദായമാെക പ്രതിസ്ഥാനത്താക്കെപ്പടുകേയാ
നിരന്തരനിരീക്ഷണത്തിനു വിേധയരാക്കെപ്പടുകേയാ
െചയ്തു. 1979-െല മാമാങ്കത്തിൽ മൂസയ്ക്കു്, നായകനായ
ചന്തുണ്ണിെയ്ക്കാപ്പം െവള്ളിത്തിരയിൽ ഇടം കിട്ടുന്നുണ്ടു്.
ആഖ്യാനത്തിനുള്ളിൽ ചന്തുണ്ണിയിെല അഭാവങ്ങൾ പരി�
ഹരിക്കുന്ന ഇരട്ടിപ്പാണു് മൂസയിലൂെട നിറേവറുന്നതു്.
തേച്ചാളി അമ്പുവിലും (1980)
മെറ്റാരു തലത്തിൽ ഇേത
ധർമ്മം കാണാം. 1997-
െല ആറാം തമ്പുരാനിെല�
ത്തുേമ്പാൾ മൂസെയേപ്പാ�
െലാരാളുെട സ്ഥാനം േകാ�
വിലകത്തിനു പുറത്താണു്
(അതുവഴി െവള്ളിത്തിരയി�
െല മുഖ്യസ്ഥലത്തിനും). ഈ
പുറത്താക്കൽ ‘അയാൾ’
സ്വയം കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ‘ഔചിത്യ’മാെണന്നാണു്
(അേതാ നീചത്വേമാ?) സിനിമ കാണികെള വിശ്വസിപ്പി�
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഏകപക്ഷീയമായ ഇത്തരം ജാ�
തി-മതവിേവചനങ്ങെള സാധൂകരിക്കാൻ വടക്കൻപാട്ടു�
ചിത്രങ്ങൾ െതല്ലും ആയാസെപ്പടുന്നില്ല. മെറ്റന്തു കുറ്റവും
കുറവും ആേരാപിച്ചാലും അവ പരിചരിക്കുന്ന സാമൂഹി�
കബന്ധങ്ങൾ ആധുനികമാനവികതയുേടതാണു്. 16–
17 നൂറ്റാണ്ടുകളുെട കാലികതയിൽ നിന്നാണു് പാട്ടുകൾ
ഉയിർത്തതു്. അേത പ്രതിനിധാനങ്ങെള രൂപീകരണദ�
ശയിലായിരിക്കുന്ന േദശത്തിേലക്കും കാലത്തിേലക്കും
ആേദശിക്കുകയാണേല്ലാ ചലച്ചിത്രം െചയ്തതു്. ആധുനി�
കമായ കാലെത്തയും രാഷ്ട്രെത്തയുമാണു് ചലച്ചിത്രഭാ�
വനകൾ അടയാളെപ്പടുത്തിയതു്. സമാന്തരമായി, പ്രാ�
േദശീയവ്യവഹാരങ്ങളുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂെട സിനി�
മയുെട സ്ഥല-കാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.
പ്രാേദശികവഴക്കങ്ങൾക്കു് മുഖ്യേദശീയതയിൽ സ്ഥാന�
വും പരിചരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയുെട ഭാഗമാ�
ണിതു്. അതുവഴി പ്രാേദശികമായ വാെമാഴിപാരമ്പര്യവും
ചരിത്രവും രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിൽ ഏർെപ്പടുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, സിനിമയിെല രാഷ്ട്രസങ്കൽപ്പം ഒരു
പ്രത്യയശാസ്ത്രനിർമ്മിതിയാണു്. അേതേപാെല, േദശീയ�
താവ്യവഹാരങ്ങൾ സിനിമയുെട ഘടനെയയും ആഖ്യാ�
നെത്തയും മാത്രമല്ല, അവയ്ക്കു പുറത്തുള്ള സാമ്പത്തികബ�
ന്ധങ്ങെളേപ്പാലും നിർമ്മിക്കുകേയാ നിർണ്ണയിക്കുകേയാ
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ വിധം നിലനിൽക്കുന്ന പരസ്പരധാര�
ണയുെടയും അേന്യാന്യപൂരണത്തിെന്റയും ഉൽപ്പന്നങ്ങ�
ളാണു് മലയാളത്തിെല വടക്കൻപാട്ടു ജനുസ്സിൽെപ്പട്ട ചി�
ത്രങ്ങൾ.

െതരെഞ്ഞടുത്ത ഗ്രന്ഥസൂചി

1. അച്യുതാനന്ദൻ െക.വി. 1988 24 വടക്കൻപാട്ടുകൾ
തൃശൂർ: എച്ച് & സി.

2. ആൻറണി പി. (എഡി.) 2003 തേച്ചാളിപ്പാട്ടുകൾ
േകാട്ടയം: ഡി.സി.ബി.

3. പണിക്കർ െക. എന്നും മറ്റും 2007 പ്രേദശം രാഷ്ട്രം:
കടത്തനാടിെന്റ സാഹിത്യപാരമ്പര്യം കടത്തനാടു്:
ജനസംസ്കാരപഠനേകന്ദ്രം.

4. പണിേക്കാട്ടി എം.െക. 1999 വടക്കൻപാട്ടുകളിലൂെട
േകാട്ടയം: എസ്.പി.സി.എസ്.

5. രാഘവൻ പയ്യനാട് (എഡി.) 2000 വടക്കൻപാട്ടു് പഠ�
നങ്ങൾ േകാഴിേക്കാട്: കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാല
ഗേവഷണപഠനേകന്ദ്രം.

6. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി എം.വി. 2006 വടക്കൻപാട്ടുകൾ (വാ�
ല്യം 1) േകാഴിേക്കാടു്: പൂർണ.

7. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി എം.വി. 2008 വടക്കൻപാട്ടുകൾ (വാ�
ല്യം 2) േകാഴിേക്കാടു്: പൂർണ.

8. സിനിക് 1970 മലയാളസിനിമ തൃശൂർ: കറന്റ് ബുക്സ്.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Unniyarcha_(film)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Padayottam
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https://en.wikipedia.org/wiki/Thacholi_Ambu


പി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ
പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും മലയാളചലച്ചിത്ര�
നിരൂപകനുമാണു് പി.എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ
(ജനനം: 1967). മികച്ച ചലച്ചിത്രനിരൂപകനു�
ള്ള 2012-െല േദശീയ ചലച്ചിത്രപുരസ് കാരം
ലഭിച്ചു.

ജീവിതേരഖ
എം.പി.ഷൺമുഖത്തിെന്റയും മീനാക്ഷിഅമ്മാളുെടയും മകനാ�
യി േകാട്ടയത്തു ജനിച്ചു. േകാട്ടയം സി.എം.എസ് . േകാേളജ് ,
ബേസലിയസ് േകാേളജ് , ചങ്ങനാേശ്ശരി എസ് . ബി. േകാേളജ് ,
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാ�
ശാലയിൽ നിന്നു് ‘ഭാരതീയസൗന്ദര്യദർശനത്തിെന്റ സ്വാധീ�
നം മലയാള വിമർശനത്തിൽ: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട കൃതികെള
ആധാരമാക്കി ഒരു പഠനം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പി.എച്ച് . ഡി.
ലഭിച്ചു. യു.ജി.സി. ഗേവഷണപദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി ‘ജന�
പ്രിയ സാഹിത്യത്തിലും സംസ്ഥാനചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുെട
െഫേല്ലാഷിപ്പിൽ ‘േദശീയതയും സിനിമയും’ എന്ന വിഷയത്തി�
ലും ഉപരിപഠനം. സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ അദ്ധ്യാപക�
നായിരുന്നു (1995–2010). നിലവിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി സർവക�
ലാശാലയിൽ സ് കൂൾ ഓഫ് െലേറ്റഴ് സിെന്റ ഡയറക്ടറാണു്.

േദശീയ ചലച്ചിത്രപുരസ് കാരം

• ‘േദശീയ പൗരൻ’.

• ‘നവ സിനിമ’, നടൻ സത്യൻ, മധു എന്നിവരുെട അഭിനയ�
ജീവിതം.

• തിലകെന്റ അഭിനയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം.
• സിനിമയിൽ പാട്ടുകെളത്തുംമുേമ്പ പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നുെവ�

ന്നു് സമർത്ഥിക്കുന്ന ‘പാട്ടകങ്ങളിെല സംസ് കാരരൂപങ്ങൾ’.

എന്നീ േലഖനങ്ങളാണു് േദശീയ ചലച്ചിത്രപുരസ് കാരത്തിനായി
പരിഗണിച്ചതു്.

കൃതികൾ

• കുട്ടികൃഷ് ണമാരാരുെട സൗന്ദര്യദർശനം (1999).

• സാഹിത്യം ചരിത്രം സംസ് കാരം മാറുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ
(2005).

• കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു് (2010).
• ചരിത്രവും ചലച്ചിത്രവും; േദശ്യ ഭാവനയുെട ഹർഷമൂല്യ�

ങ്ങൾ (2010).

• ഭാവനയുെട ചരിത്രാവർത്തം; മലയാളകഥയുെട കാലാവ�
സ്ഥകൾ.

• ദൃശ്യഹർഷത്തിെന്റ സമയേരഖകൾ; ഇന്ത്യൻ സിനിമയുെട
നൂറു വർഷങ്ങൾ (2013).

• മാരാരും മലയാളവിമർശനവും: രസധ്വനി വായനകൾ
(2016).

• സംസ്കാരേദശീയതയുെട ചലച്ചിത്ര പാഠങ്ങൾ (2016).

• എതിർദിശകൾ: സാഹിത്യചരിത്രത്തിെല പക്ഷപാത�
ങ്ങൾ (2017).

• ദൃശ്യഹർഷം (മാഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ബി.എ /
ബി.എസ്.സി െസമസ്റ്റർ-3 േകാമൺ േകാഴ്സ് മലയാളം പാ�
ഠപുസ്തകം).

പുരസ്കാരങ്ങൾ

• മികച്ച ചലച്ചിത്രനിരൂപകനുള്ള േദശീയ ചലച്ചിത്രപുര�
സ് കാരം (2012).

• സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ് കാരം (2008, 2009, 2010 വർ�
ഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നു തവണ).

• ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് പുരസ് കാരം (2006-ലും 2008-ലും 2013-ലും).
• ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുെട െഫേലാഷിപ്പ് (േദശീയതയും

സിനിമയും).
• മികച്ച സാഹിത്യ നിരൂപകനുള്ള തായാട്ടു് അവാർഡ്

(2012).

(ചിത്രങ്ങൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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