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മലയാള സിനിമയിെല ആയിര�ിെയാ�് ക� ീേഷക�മലയാള സിനിമയിെല ആയിര�ിെയാ�് ക� ീേഷക�മലയാള സിനിമയിെല ആയിര�ിെയാ�് ക� ീേഷക�മലയാള സിനിമയിെല ആയിര�ിെയാ�് ക� ീേഷക�..! 

ക� ീേഷ എ�ാ# ആവ%�ി&'പേയാഗി&് മട' �ത് എ�%,ം. കലയി# െപാ.വായി ഉപേയാഗി0� 
സം1. 

തമിഴ് നട3 ധ5ഷ് നായകനായി അഭിനയി& ‘ഉ�മപ'93’ എ� തമിഴ് സിനിമയി# ഒ< സ=%ഭമ'>്. 
നായകേ?യ' ം സംഘ�ിേ?യ' ം AB' കാരെ? കാമ'കി വീBC കാ<െട നി%ബE�ാ# വിവാഹിതയാGH. 
വിഷമാവസIയിലായ AB' കാരെന സഹായിJാ3 നായക5ം സംഘവ'ം ആഡിേLാറിയ�ി# നി�് 
െപNGBിെയ േബാധം െകട' �ി തBിെJാ>് േപാ<H.വഴിയിെലാരിട�് വ>ി നി%�ി തBിെJാ>'വ� 
െപN0Bിയ'െട മ'ഖ�് െവPം തളി&് േബാധം വ<QേRാ� േബാധം വിB' ണ<� െപNGBി (നായിക) 
ആ ക� ീേഷ ഡയേലാഗ് ആവ%�ി0H :“ ഏ..! ഞാനിേZാ� എവിെടയാണ്..ഇേതതാ സIലം..നി\െളാെJ 
ആരാ?..!“  ഇത് േകB.ം സംഘ�ിെല മ>നായ/തമാശയ'P തടിയ3 കഥാപാ9ം നായകേനാട് പറയ'H “ 
േഡയ്, ഇവ� തമിഴ് സിനിമയിെല നായികയാെണ�് േതാHH. േകBിേല�  ? േബാധം വീണാ# എല� ാ 
നായികമാ<ം പറയ'� െസയിം ഡയേലാഗ് തെ� പറയ'�ത്..” എ�്. തിcLറി# AB&ിരി.ഒ< ക� ീേഷ 
സ=%ഭെ�-സംഭാഷണെ� എ9 സമ%,മായി സംവിധായക3 ഉപേയാഗി&' എ�് േനാ0ക.ഒേര 
സമയം സിനിമക�JിെBാ< വിമ%ശനം, എ�ാ# അേത ക� ീേഷ പിdട<Hമ'>്. സ=%ഭ�ി#നിH ഒB' ം 
മാറ'Hമില� , അേത സമയം േefകനെതാ< പ'തിയ രീതിയി#(തമാശയായി) അ5ഭവെZട' കയ' ം െചc'H.  
 
നി%ഭാഗhവശാ# മലയാള സിനിമയി# തി0റ'ശi ിയ'ഗം മ'ത# നhCജനേറഷ3 സിനിമകെള�് വിേശഷിZി0� 
ഈ കാലയളവ് വെര ഈ ക� ീേഷ സ=%ഭ\� നിരlരമായി ഉപേയാഗി&ിB' >്. ആദhെമാെJ േefക% 
ഇ�രം സ=%ഭ\െള കാരhമാെയട' �ിെല� nില'ം (നിoപക%, സിനിമെയ െഗൗരവമായി കാq�വ% എHം 
ഇJാരh\െള മനസr ിലാJിയി<െ�Hം ചC >ിJാണി&ി<HെവHം AB�ി# ഓ%tിZിJെB) മാറാ� 
മലയാള സിനിമ അെല� nി# eേമയ�ില'ം ആഖhാന�ില'ം പരീfണ\�J് മ'തിരാ3 uമിJാ� 
മലയാള സിനിമ ഇJാലമ9യ'ം ച%vിതച%vണം െചcെZB ഇ�രം സ=%ഭ\െള ലwേയ.മില� ാെത 
അവതരിZി0H എ�ത് ന%tേ�ാെടയ' ം ഒZം െഗൗരവമായ' ം കാേണ>താണ്. ഉപേയാഗി& 
സ=%ഭ\� വീ>'ം ഉപേയാഗിJാ3 പാടില�  എ�ല� , മറി&് xെLാ�ാവ%�ി& സ=%ഭ\േളയ' ം 
സംഭാഷണ\േളയ' ം പyാ�ലേ�യ'ം എdെകാ>് മാLിZിടി&'Aടാ /പ'നരവതരിZി&' Aടാ എെ�ാ< 
േചാദhമ'>്. ഇത് സാzhമല� ാതല� . പെf അതിന് ചിlയ' ം പ'തിയത് കെ>�ാ5P eതിഭയ' ം 
അവതരിZിJാ5P ൈധരhവ' ം സമയവ'ം ചിലവാേJ>.>്.േefകന് ഇ�േത ഇഷ്ടെZടC  എ� 
രീതിയി# േefകെന അ>% എസ| ിേമL് െചc'� സിനിമാ അണിയറ eവ%�ക% പ'തിയെതാ�് 
കെ>�ാ5P അz}ാനെ� ലഘC കരി&് പറ~' പഴകിയ സ=%ഭ\െള 
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xെLാ�ാവ%�ി0കയാണ്.പെf,േലാക സിനിമക� ഇ�് ഒ< വിര#QRിനാ# കാണാ3 
സാzhമാG� ഈ വിവര സാേnതികാ വിപ� വ കാല�് മലയാള സിനിമ കാq� േefക3 േലാക 
സിനിമകള'െട േefക3 Aടിയാെണ�് ഓ%0�ത് മലയാള സിനിമാ േefക%J് �ണം െചc' ം.  
 
M3DBM3DBM3DBM3DBയ' ം േസാഷh3 െനL് വ%Jിംഗ് ൈസL'കളിെല ഒ< ABം സിനിമാേeമികള'ം േച%�് സമാഹരി& 
“മലയാള സിനിമകളിെല ക� ീേഷക�” എ� ഈ േലഖനം െകാ>് ഉേ�ശമാ0�ത് മലയാള സിനിമേയേയാ 
അതിെ? അണിയറ eവ%�കേരേയാ പരിഹസിJാനല� , മറി&് ഇ�് മലയാള സിനിമാ േefക3 ഏ. 
നിലവാര�ിെല�ി നി#0HെവHം അവെ? സC f്മ നിരീfണ\� എവിെടെയല� ാെമQH 
എHമ'P ഒ< സC ചന ന#Gവാ3 Aടിയാണ്. ക� ീേഷകെള ആവ%�ി0�തിനZ'റം മറ'  സ=%ഭ\� 
കെ>േ�>താണ് എ� രീതിയി# സിനിമയി# ഏെതnില'ം തിരJഥാ�QJ�േJാ സിനിമക�േJാ 
ഇത് ഒ< െചറിയ മാLെമnില'ം വ<Qവാനാെയnി# ഞ\� �താ%,രാണ്.കാരണം േലാക�ി5 മ'�ി# 
ഇ\ിെന ഒ< െകാ&'eേദശമ'െ>Hം അവിടെ� മ5ഷh%0ം ജീവിതവ'ം വികാര\ള'മ' െ>Hം 
അടയാളെZട' �ിയ സിനിമക� ഈ �eേദശQനിHം ഉ>ായിB' >്. േലാക-ഇlh3 സിനിമയി# ഇനിയ' ം 
മലയാളം പരിഹസിJെZടാതിരിJാ3 ഇ�രം ചC >ിJാണിJല'ക� േവ>.തെ�യാണ്. 
നി\�0Pി# നിHം അത് സംഭവി0�ില� ാെയnി# േefകരായ ഞ\�Jത് ചC >ിZറേയ>ിവ<ം 
എ�് ഓ%tിZി0ക Aടിയാണ്. 
 
മലയാളം �ഗി� ബസr ി# ആഷ� ി .ട\ിയ േപാസ| ് ,അZC B3 േബ� ാഗിെലഴ' തിയ േപാസ| ് , െഫയ്സ് ബ'Jിെല 
‘സിനിമാ പാരൈഡേസാ �C Z്’ എ�ിവിട\ളി# പലേZാഴായി ച%& െചയ്ത.ം അതി# നിെ�ാെJ 
ആധാരമായ.ം സമാഹരിJെZB.മാണ് താെഴകാq� ഈ GറിZ'ക�. �ഗി� ബസr ി# കമ?് െചയ്ത 
എല� ാ സിനിമാ േefക%0ം,സിനിമാ പാരൈഡേസാ �C Zിെല അഡ്മി5ക�0ം അതി# കമ?് െചയ്ത 
എല� ാ �C Zിെല അംഗ\�0ം ഇതിേനാട് സഹകരി& നt'െട സ}lം നാ3സി5ം നിസr ീമമായ ന=ി 
അറിയി&് െകാ>് എല� ാ സിനിമാ േeമിക�0ം സിനിമാ eവ%�ക%0മായി ഈ േഡാ0െമ?് 
സമ%Zി0കയാണ്.നി%േ�ശ\േളാ പ'തിയ ക� ീേഷകേളാ ഉെ>nി# കമ?'കളായി പn് െവയ്Jാവ'�താണ്. 
 
നായക5മായി ബEെZB് ക>'  വ<� ചില വസ്.തക�നായക5മായി ബEെZB് ക>'  വ<� ചില വസ്.തക�നായക5മായി ബEെZB് ക>'  വ<� ചില വസ്.തക�നായക5മായി ബEെZB് ക>'  വ<� ചില വസ്.തക�.... 
നായകെ? കഴിവ'ക�നായകെ? കഴിവ'ക�നായകെ? കഴിവ'ക�നായകെ? കഴിവ'ക� 

• മിJേZാഴ' ം നായക3  സകല കലാ വല� ഭനാണ് G&ിZ'ടി,കരാെB,നാട3 അടി .ട\ിയ ആേയാധന 
കലകളി# അ�ഗണh3.േക�  േമാഡലിംഗ്,കRhCB% േeാ�ാമിംഗ്,അകhC  പം\്ച% ചികി� മ'ത# 
ശാസ്9ീയ സംഗീത�ിെലയ' ം െവസ്േLN മhCസിJിെലയ' ം അപാര1ാനവ'ം.സംസാരി0േRാ� 
തവള കരയ'� ശബ്ദെമnില'ം പാട' േRാ� േയ�ദാസിെ? ശബ്ദമാണ്.ഇെതാെJയാേണല'ം ആ?ി 
നായകനാേണ# െവ%ജിനിLി നിലനി%�ിെJാ>'P പരസ്9ീ ബEം,മദhപാനം ഒെJ ഉ>ാവ'ം. 

• തമിഴ്നാBിേലാ ഉ�േരlhയിേലാ,വിേദശേ�ാ ജനി&് വള%�താെണnില'ം നാBിെലQ�േതാെട 
മലയാള പ�ിതേരേZാല'ം അതിശയിZി0മാറ് മാL'P മലയാളം, േശ� ാകം എ�ിവ അഡാപ| ്  
െചcാ5P കഴിവ്. നായക5ം സേഹാദര\ള'ം വP'വനാട3  ഭാഷ തെ� കഴിയ'�.ം 
ഉപേയാഗി0�.ം ഉ�മം. 

• നായക3  എ9 െമലി~' �ഷ്കി&വനാെണnില'ം ഘടാഘടിയ�ാരായ വില� �ാെര വളെര 
ഈസിയായി ഇടി&' നിരQവാ3 കഴിയ'�വനാണ്. 

• നാBി# െത>ി�ിരി~് നി#0� നായക3 മ' ംൈബ,െപാPാ&ി,ദ'ബായ് എ�ീ 
സIല\ളി#േZായാ# പിെ� പിടി&ാ# കിB' കയില� . തിരിെക വ<�ത് േകരളം മ' ഴ' വ3 പ%േ&സ് 
െചcാ5P െമാതല'മായിBാണ്. ജ�ം െകാ>് സവ%ണ� %, തറവാട് fയി&' േപായ നായക�ാ% 
എ�ിവ%Jാണി�രം പ%േ&സിംഗ് നട�ാ5P ൈപസ ഉ>ാJാ3 പി�ീട് കഴിയ'�ത്. 
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• പഠിJാ3 മിട' J%,റാn് േഹാ�ഡറ�ാ% ഒെJ ആെണnില'ം സാഹചരh\ള'െട സt%�ം മC ലം  
�>േയാ കാരhസIേനാ ൈ�വേറാ ആGവാനാണ് പലേZാഴ' ം വിധി. 

• എdം സഹിJാ5P കഴിവാണ് മെLാ�്. പലേZാഴ' ം വേലhB�ാ%, സേഹാദര\� അധികമ'P 
നായക�ാരാണി�രJാ%. 

• നായക3 സതhം പറയാ3 uമിJില�  പലേZാഴ' ം, G~tാവേനാ AB' കാേരാ സതhം പറയാ3 
uമി0െമnില'ം ൈക� മാകr ിേനാട5ബEി&് മാ9േമ അവ%Jത് പറയാ5P അധികാരമ'P'. 

• �ഷിJാരനാണ് നായകെനnി# മിനിമം ക%ഷകuീ കിBാ5P േതാBം, രാവിെലയ' ം ഉ&0ം മ'Zത് 
ലിLേറാളം ഒLJറവി# കറJാ3 പL'� ഘടാഘടിയ�ാരായ പ�J�, െപാ�് വിളയി0� 
പാടം,Aെട ഒ< മ=ബ'zി േതാBം സC fിZ'കാര3 എ�ിവ ആവാം. ഐ എ സ്/ഐ പി എസ് 
േപാെലയ'P േജാലികളി# േബാറഡി&േതാ േജഷ� �ാരി# നി�് വhതhസ്തനാവ'കേയാ ആണ് 
ഇ�രം നായക�ാ<െട eേതhകത. 

• നായക3  മിJവാറ' ം വില� െ?യ' ം അവെ? പിതാമഹ�ാ<െടയ' ം പC %v ചരി9ം സ്േLാ% 
െചയ്തിരി0� കRhCB% ആണ്.അZനല�  അZ?Z5ം ABിെJാട' � കഥക� വില� െന ക> 
നിമിഷ�ി#�െ� ഒ< ഗിരിeഭാഷണമായി അവതരിZിJാ5P കഴിവ'>്. 

• നായകെ? േപര് പഴമയ'Pേതാ സ്ൈLലിഷായേയാ ആയിരിJണം. "അ�" "G�" "വി�" "സ�" 
.ട\ിയ േപ<കള്   നിഷിzം.സാധാരണയായി ൈദവനാമ\േളാ കള%ഫ'Pായ േപ<കേളാ ആവാം. 
രാഘവ3 , നീലകണ� 3, പരേമശ}ര3, േഗാപാല�ഷ� 3, േബാബി, അലകr ്  .ട\ിയ 
േപ<കളാെണnി# ഉ�മം. േപരിനL�് ജാതിേZ<Aടി െവJാെമnി# തറവാB് മഹിമ ഒLയടിJ് 
സC ചിZിJാം.നായക3  െപാ.േവ ഉ�തGലജാതനായിരി0�താണ് ഉ�മം. ഐഡിയലി േപരിെ? 
അL�് വാല'P ജാതിയ' ം വലിെയാ< തറവാBില'മാണ് ജനനെമnി# സC Z%. 

• നായക3 സവ%ണ� നല�  / ഉ�ത Gലജാതനല�  എnി# നായക3 േeമി&് വിവാഹം കഴി0�ത് 
തR'രാBി0Bിെയേയാ, ഉ�തGലജാതിയായ നായികേയേയാ ആയിരി0ം. അെല� nി# നായകെ? 
അt സവ%ണ�  തറവാBി# നി�് നായകെ? ദരി�നായ അച� െ?െയാZം ഇറ\ിവ�വളായിരി0ം. 
എ\ിെനയായാല'ം നായകെ? സവ%ണ� ത ബാല3സ് െചcെZട' ം. 

• ദ}=} വh�ിത}\�,േവഷ\� - െപാPാ&ിയിെല ഗൗ>%,മിലിBറിയിെല 
കമാ3േഡാ,അ>%േവ�ഡ് കിംഗ്സ് ഒെJ നാBി# അതി സാധാരണJാരനായ നിഷ്Jളn3 
ആണ്. എ�ിരിJില'ം ഇെതാെJ ൈക� മാകr ി#  െവളിെZട' H. 

• നായകന് അ�് ൈപസ വ<മാനമിെല� nില'ം സിനിമയി# ഫ'�ൈടം ഷC വ' ം ഇB് ഇ3െസ%B് െചയ്ത് 
കറ\ിനട0H. 

• ഫിയL് പദ്മിനിയ' ം മാ<തിയ' ം മാറി ഓZN ജീേZാ,േറായ# എ3ഫീ#ഡ് ൈബേJാ,െബ3സ് 
കാേറാ ആണ് നായക5 നാBി# യാ9 െചc'വാ3 െപാ.േവ േവ> 
വാഹന\�.വിേദശ�ാെണnി# െഹലിേJാപ| േറാ,ഹt%,േറാ�സ് േറായിസ്,ലിേമാസി3 
ഇവയിേലെതnില'െമാേ�ാ ഇടകല%േ�ാ ആവാം. 

• ഇ3െവസ| ിേഗഷ3 ചി9\ളാെണnി# eധാന ക>'പിടി�ം,െതളിവ് എ�ിവ നായക5ം മL് 
.Jടാ െതളിവ'ക� ABാളിക�0ം വീതി&് െകാട' േJ>താGH. അതീവ സnീ%ണ� മായ 
പാേസ}%ഡ'ക� നിമിഷ\�0Pി# ഊഹി&് കെ>Qക എ�ത് നായകെ? േഹാബി 
മാ9മാണ്. 

• എ9 നീളമ'P.ം സnീ%ണ� മായ േഡാ0െമ?'കള'ം േരഖകള'ം ര>് െസJ?് െകാ>് വായി&് 
മനസിലാ0�വനാണ് പലേZാഴ' ം നായക3. 

• സായിZ�ാേരാട' ം ഉ�േരlh3 ദ'ഷ്ടകഥാപാ9\േളാട' ം ഇംഗ� ീഷി# പറ~് .ട\'� െതറി 
നായക3 �േമണ ഒ< eഭാഷണ പരRരേപാെല മലയാള�ിേലJ് മാL'H. സായിZിേനെJാ>് 
ഒHകി# ഭാരതെ� പ'കഴ്�ിZറയ'�ത് വെര ഈ പീഡനം .ടരണം. 
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നായകെ? ബE' J�നായകെ? ബE' J�നായകെ? ബE' J�നായകെ? ബE' J�----AB' കാ%AB' കാ%AB' കാ%AB' കാ% 

• നായകെ? പി�ി# ഒ< അ�' േപെരnില'ം എസ്േകാ%േBാേയാ പാ%ശ}വശ\ളിേലാ ഉ>ാവ'�ത് 
അഭികാമhം.കഴിയ'�.ം ഡയേലാ�ക� കഴി~'P േസ� ാേമാഷ3  നട��ിനാണ് ഇത് ഏLവ'ം 
ആവശhമായി വരിക. 

• നായകെ? നാBിെല AB' കാര3 എേZാഴ' ം ഒ< മ>3 ആയിരി0ം. േകാമNെസ3സ'P AB' കാ% 
സlത സഹചാരിയായി കാqകയില� .കഴിവ.ം നായകന് കിBാ5P അടി മ' ഴ' വ3  ഈ സ'��് 
വാ\ി AB' ം. 

• ഇെതാെJയാെണnില'ം നിയമപരമാേയാ രാഷ്�ീയപരമാേയാ ഏെതnില'ം ആവശhെമQേRാ� 
ൈഹേJാ%Bിെല ജഡ്ജി മ'ത# eധാനമ�ി വെരയ'Pവ% നായകെ? ബാ&്േമL്േസാ അേ�ഹെ� 
വിലക#Zി0�വേരാ  ആGH.നായകെ? പഴയ തറവാBി# അt ഒേര ഇലയി# വിളRിയ േചാറ് 
, സ്Aളിെല േചാL'പാ9ം െഷയ% െചc#, അെല� nി# പഠന�ിന് ആവശhമായ സഹായം െചc# 
ഒെJ ഫ� ാഷ്ബാJായി ഒ�് ഓടി&് കാണിJാവ'�താണ്. 

• നായകെ? ശിnടിേയാ മL് ബE' Jേളാ മിJേZാഴ' ം വില� െ? Gേ�ാ,സ്9ീകളാെണnി# 
ബലാ#സംഗേമാ ഏെLട' �് മരിJാ3 തcാറ'Pവ% ആണ്.നായകന് മരി&യാള'െട തല മടിയി# 
നി�് താെഴ ഇറJി വ&് eതികാരം .ട\'�തി5 േവ>ിയാണിത്. 

• നായക3 േപാലീേസാ സിവി# സ%vീസ'കാരേനാ ആെണnി# മ'ഖhമ�ിയാവ'ം അേ�ഹ�ിെ? 
ആെകയ'P ഒ< AB' കാര3. ഡിജിZി0ം മL് േപാലീസ' േദhാഗസIേരാട' ം ഇയാ� കയ%�് 
സംസാരി0െമ�് മാ9മല�  ഇവ%Jയാെള േപടിയ'മാണ്. 

• ഇ?%നാഷണ# അേധാേലാകനായകേനാ �>േയാ ആണ് നായകെനnി# Aെട നടJാ3 പി ഏ 
ആയിB് െപണ� ്  േവണം. േകരള�ിലാെണnി# ഓേBാJാ<െട സേZാ%B് മാ9ം മതിയാGം. പി എ 
നി%ബEമല� . 

• നായക3  എ9 ന�യ'Pവനായാല'ം ആെരnില'ം 5ണ പറ~ാല'ടെന നായകെ? അtയ'ം 
േവ>െZBവ<െമല� ാം നായകെന െതLിzരി&് തPിപറ~് കളയ' ം. എല� ാമറിയാവ'� 
G~tാവെന ൈക� മാകr ്  അട' 0�ത് വെര ഒHം മി>ിേZാവ<െത� അ%,�ി# നായക3 
കണ� <BിJാണി0ം. 

• മിJേZാഴ' ം സ'=രിെയ േeമിJാന്  അധികാരം നായകന് മാേ9 ഉPC .നായകെ? AB' കാരന് 
േവണെമnി# അവെളJാ� ഭംഗി Gറ~ അവള'െട AB' കാരിെയ േeമിJാം. 

• പലേZാഴ' ം വിവാഹം കഴിJാെത നി#0� അനിയ�ിമാരാണ് നായകന് സേZാ%B്. െകBി&യ& 
െപ\�ാ<ം അളിയ�ാ<ം എേZാഴ' ം നായകെ?യ' ം Gട' ംബ�ിെ?യ' ം ൈപസ പിട' \'� 
പരാദ\േളാ സ}സIത നശിZി0�വേരാ ആയിരിJണം. 

• നായകേനാ-നായികേയാ ഇവേരാട് ബEമ'Pവേരാ എഴ' തിയാ# ഒ�ാം റാn് കിB' � പരീfകേള 
ഇ.വെര മലയാളസിനിമയി# പറ~ിB' P'. 

• അനിയ�ിേയാ അനിയേനാ പലേZാഴ' ം വീBി# ക%JശJാരനായ േജഷ�  നായകെ? 
അ�ശhസ്േനഹം തിരി&റിയാെത ചതിJാ3 uമി0െമnില'ം ൈക� മാകr ി# എല� ാം 
േകാംബ� ിെമ?്സാGം. 

നായകെ? ആf3നായകെ? ആf3നായകെ? ആf3നായകെ? ആf3----സംഘBന\�സംഘBന\�സംഘBന\�സംഘBന\� 

• ൈക� മാകr ്  അടിയി# നായക3 eധാന വില� േനാട' ം നായകെ? AB' കാര3 വില� െ? അനിയേനാട' ം 
നായകെ? ശിnിടിയായവ% യഥാവിധി ശ�ി Gറ~ മ>3 �>കേളാട' ം ഏL'മ' B' H. 
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• നായകെന പ�് േപര്   േച%�ാണ് ആ�മിJാ3 വ<�െതnില'ം നായകന് കിB' � ഒ< വടിയി# 
െകാ<�് എല� ാLിെനയ' ം കറJിെയറിയ'കയാണ് പതിവ്,അതി5 േശഷം വN ൈബ വN ആയി 
മാ9േമ ഇടിയ'P'. 

• നായക3 ൈക� മാകr ിലാണ് വില� െന െകാലെZട' QHെവnി# െപാ.േവ ഐZിസി eേയാഗി&് 
നായകെന അറസ| ്  െചcാറില� . 

• നായകെ?  കcില്   െമഷീ3 ഗണ� െ>nില'ം വില� െന സാധാരണയായി ഇടി&് മാ9േമ 
െകാല� 'കയ'P'.നല�  ഇടി ഇടിJണം. 

• പി�ി# നിHം ഇ<R് വടി െകാ>് തലJടിേ&ാ G�ിേയാ മാ9േമ നായകെന 
പരിേJ#Zി0വാ3 �>ക�J് അധികാരമ'P'. മ'�ി# നിെ�\ാ5ം G�ിയാ# അവ3 
വിവരമറിയ' ം. 

• നായക3 പിസ| � ആണ് ഉപേയാഗി0�െതnില'ം റീേലാഡ് െചcാെത യേഥഷ്ടം െവടി 
വയ്Jാം.ഉ> തീരാ� eേതhക തരം േതാJാണത്. 

• ഉ�മ'P നായക3 െവ0� ഒLെവടിJ് വില� 3 മരി0�താണ് ന�്.വില� �ാ% പറപറാ 
െവടിെവ&ാല'ം നായകന് െകാPില� . െകാP'കയാെണnി#�െ� 
ൈകമ'Bിേനാ,െചറ'വിരലിേനാ,േതാളിേനാ വെരെയാെJ ആകാം. 

• പലേZാഴ' ം വില� 3 െവടിെവJാ3 .ട\'േRാ� ഉ>കാണില� , ഉ>യ'PേZാ� സംസാരിJാ5ം 
ഭീഷണിെZട' �ാ5ം മാ9േമ അധികാരമ'P'. സംഘBന�ിെല െമാ�ം ഇടിയ' െട 75 
ശതമാനേ�ാളം ഇടി വില� 3 േഡാമിേനLഡ് െചയ്െതnില'ം നായികെയ ബലാ#സംഗേമാ െചയ്ത 
ഓ%tകേളാ മെLെlnില'ം eതികാര ദാഹേമാ ആണ് ദ'%ബലനായേതാ  തeായേനാ ആയ 
നായക5 വിജയം െകാ>'വ<�ത്. 

നായികയ'മായി ബEമ'Pത്നായികയ'മായി ബEമ'Pത്നായികയ'മായി ബEമ'Pത്നായികയ'മായി ബEമ'Pത് 

• നല�  സ}ഭാവം ഉP െപNGBിക� ഒ< കാല�് സാരി,ഫ'� പാവാടാ,ധാവണി .ട\ിയവ 
ധരി0H,അഹnാരിെZNGBിക�  േമാേഡN �സr ്  ധരി0H. 

• വില� �ാ% ഓടി0� നായികJ് ഓടിേJറാ5Pതാണ് പണി തീരാ� െകBിട\�. 
• കBിലി# കമിഴ്�ടി&് വി.R'� നായിക.കBില'ം തല\ണയ'ം അഭിവാജhഘടക\�. നായകെ? 

അളിയേനാ മേLാ ആ വഴി ല0 െകB് വ�ാ# നായിക ബലാ#സംഗ�ിന് ഇരയാവ'ക സ}ാഭാവികം. 
• അഹnാരം, G�R്, ഏഷണി, പരദC ഷണം .ട\ിയ എല� ാ സ}ഭാവ ദC ഷh\ള'മ'P ആ?ി 

നായികെയ, നായക3 കരണ0Lി േനാJി ഒ�് െപാBി0േRാ� ആ ഒL അടിേയാെട എല� ാം 
തിക~ ‘സ#സ}ഭാവിനി‘ യായി മാറ'H. 

• നായിക ഡിജിപിയ' െട മക� മ�ി/എ3.ആ%.ഐ പ'95മായി കലhാണം പറ~ിരി0H. 
• നായിക സവ%ണ�  Gലജാതയാെണnി# (മിJേZാഴ' ം അ\ിെനേയ ആകാവC ) േഗാപികാ 

നായ%/വ%t, അശ}തി േമേനാ3/നായ%, uീ ലf്മി,എ�ീ േപ<കളായിരി0ം. 
• േബാംെബ/ ബാംഗ� C %/അേമരിJ എ�ിവിട\ളി# നിH വ<� സവ%ണ�  നായികയാെണnി# 

അഭിരാമി/നിര¡ന/നീലാംബരി/അ<Eതി/ഭാമ എ�ീ േപ<കളായിരി0ം െപാ.വി# ഉ>ാവ'ക. 
• നായിക സR� �സ്തhാനിയാെണnി# “മരിയ, അ�, ആ3, �ിസ| #, ഏയ്�#, �ിസ| ീന, 

ഡയാന” .ട\ിയ േപ<കളായിരി0ം. 
• തേ?ടിയ' ം, GഴZ\� ഉ>ാ0�വള'ം, ഭയnര G¢തിJാരിയ' ം പിടിവാശിJാരിയ'മായ ഏ. 

നായിക0ം പറയാ3 ഒ< അഭിശപ£ മായ ഒ< ഫ� ാഷ് ബാJ് ഉ>ാGം. അത് 
േക�0േRാ�/കാqേRാ� നായക5ം േefക5ം അവേളാട' P െവറ'Z'  മാറി 
ഇഷ്ട�ിലാGകയാണ്. 
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• വിവാഹിതനായ നായക3 നായികേയാട് eണയേമാ െസക്േസാ eകടിZി0�ിെല� nി# നായിക 
അവെന വശീകരിJാ3 അ%zന¤യായി ആടിZാട' ം.(നായികയ'െട അtായിJഥാപാ9\ള'െട 
നി%േ�ശeകാരം െബഡ് റC മിലായിരി0ം ഇത് സംഭവി0ക) ജന# ക%B5ക�, നായികയ'െട 
വസ്9ം എ�ിവ പറ0� തര�ി# മ' റിയി# കാL' വീ�ം. നായക3 കാNേക നായിക മ'lിരിേയാ 
ആZിേളാ നി%ബEമായ' ം കടി&ിരിJണം. 

• നായിക അനാഥയാെണnി# സിനിമയ'െട ൈക� മാകr ി# കറ\ി�ിരി~് സവ%ണ� നായ വില� െ? 
അവിഹിത സlതിേയാ അെല� nി# സവ%ണ� നായ നായകെ? മ'റെZണ്േണാ ആയിരി0ം. 

• മ'R് കലhാണം നട�ിB' െ>nില'ം നായിക ഇേZാഴ' ം കനhക ആയിരി0ം. Aെടയ'P െചറിയ GBി 
മരി&് േപായ ഏെതnില'ം ബE' Jള'േടത് ആവണം. െകാ&് GBികേളാട' P അഗാധമായ 
സ്േനഹമാണ് നായികയ'െട മെLാ< eധാന സവിേശഷത. മരി&് േപാG� േച&ിയ'െട GBിെയ 
വള%�ാ3 മാ9മായി കലhാണം കഴി&് േപാവ'� നായികമാ% എ9 ദ'രl കാമ'ക-
നായക�ാെരയാണ് നമ'J് സtാനി&ിB' Pത്. 

• നായിക വളെര തേ?ടിയ' ം വാക് ചാ.രിയ'മ'Pവളാെണnി# പ&JറിJടയി#/പല ചര0 
കടയി#/ബസr ി#/ഓേBാറിfകാരേനാട് ബാJി കിBാ5P 50 ൈപസJ് േവ>ി തല� ' Aട' � 
സീ5>ാവ'� തര�ി# ചി9ീകരിJാവ'�താണ്. നായികയ'െട വാക് സാമര്,h �ി# 
െപ\േള�് വിളി&് എതിരാളി േതാL് .�ം പാടണം. 

• ദാവണിJാരിയ' ം പB് പാവാടയിB് വയ# വരR¦െട ഓട' � ൈടZാണ് നാB' R'റെ� നായിക. 
• നായിക എ9 ലwാവതിയാെണnില'ം ഇടിമി�േലാ മേLാ വ�ാ# നായകെന ഒ< ലwയ'ം 

Aടാെത െകBിZിടി&ിരി0ം.പലേZാഴ' ം ആദhമായി നട0� ഈ െകBിZിടി,േദഹ�് മറി~് വീഴ# 
രംഗ\ളാണ് നായക5ം നായികയ'മായി അട' Jാ3 കാരണമാG�ത്. 

• അE%,GBിക�,ൈവകലhേമറിയവെര േറാഡ് േ�ാസ് െചcിJാ3 സഹായി0�വളാകണം 
നായിക.ചാരിLി eവ%�ന\� Aടി ആെണnി# ഉ�മ നായികമാരായിJഴി~'. 

• ജയിലി# േപാG� നായക�ാ%J് ചാരി9hം സC fി&് വ%ഷJണJിന് കാ�ിരി0�വരാണ് 
െപാ.േവയ'Pത്. 

• നായികJ് കടി0വാ3 പലേZാഴ' ം �>യ'െട ൈകcാq>ാവ'ക. കടി&ിേBാടി രfെപട' � 
നായികയ'െട പിറേക എ9 ആേരാഗhവാനായ �>യ'ം കിേലാമീLറ'കേളാളം ഓടിയാല'ം നായികയ'െട 
ഏഴയല�് എ�ിേ&രാ3 പL'കയില� . നായിക അവസാനം നായകെ? െന��് ഇടി&ാണ് 
നി#0ക.�>യ'െട കാരhം പിെ� പറേയ>തില� േല� ാ. 

• സിനിമയില'ടനീളം കാB' േപാ�ിെ? ശൗരhവ' ം വീരhവ'മാെണnില'ം നായകെ? ഒL ആലിംഗന�ിേലാ 
ച' ംബന�ിേലാ തരളിതയായി മസാ#ദസ ആG�ത് ഒ< വിധം നായികമാ%J് നല� താണ്. 

• നായിക ആെരെയാെJ േeമിെ&�ാകില'ം ൈഫനല� ി നായകെ? മാ9ം സ}lമാണ്.ഇ�െല 
വെരേeമി&് ക�യ&് െകാ>ി<� അേമരിJ3 േഡാക്ടറ' ം മ' റെ&റ'J�ാ<മായ 
രാേജB3,േeേമB3 .ട\ിയവ%Jാണ് �ഡ് ലJ് േശാേഭ എ�് പറ~് പി3വാ\ാ5P ദ'േരhാഗം 
പലേZാഴ' മ'>ാവ'ക. 

• വില� 3 ബ� ാJ്െമയി# െചയ്താല'ം അത് രാേജBേനാട് പറയാെത നീറി നീറിJഴിയ'� 
നായിക.ൈക� മാകr ി രാേജB3 തെ�യാണീ ഇഷhC  ഫികr ്  െചc'�െതHം ഓ%Jണം. 

• നായികമാ<െട AB' കാെരാെJ െകാ&' പിേP% ആയിരി0ം. നായികയ'െട നിഷ്Jളn സ}ഭാവെ� 
കാണി0കയാണിത്.ഇ9യ' ം നിഷ്കളnയായ ഈ നായിക ചിലേZാ അട' � പാB' സീനില്   ടC പീസില്  
വരാ5ം മടിJില� . 

• �ാമീണ നായിക െപാ.േവ േeമ�ിേനാ േeമ eകടന�ിേനാ മ'3കെcട' Jാറില� . അത് 
നായകെ? ഉ�രവാദിത}മാണ്. എ�ാ# നഗര�ിെല നായികJ് അതാ വാം. നായകെ? 
അ5വാദ�ി5 കാQ നി#Jാെത െകBിZിടിJാ5ം ച' ംബിJാ5മ'P അവകാശം നഗര�ിെല 
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നായികJാണ്. ഇതിഷ്ടെZടാെത നാB' R'റ�്കാരിയ' ം .ളസിJതി<ം ചC ടിയ നായികമാരിേലJ് 
തിരിയ'� നായകെനയ' ം കാണാവ'�താണ്. 

വില� �ാ<മായി ബEമ'Pത്വില� �ാ<മായി ബEമ'Pത്വില� �ാ<മായി ബEമ'Pത്വില� �ാ<മായി ബEമ'Pത് 

• വില� �ാ<െട സേnത�ി# െപാ.േവ ഉപേയാഗ§നhമായ ടാ% വീZക� അട' Jി 
വ&ിരി0H,ടയറ'ക� ABിയിBിരി0H.ധാരാളം െപBിക� െവറ' േത 
അട' Jിവ&ിരി0H.ച\ല,കയ% ഇവ ച'tാെത ഒ< റC ഫി# നിHം 
െകBി¦JിയിBിരി0H.അനാവശhമായ ബ�ബ'ക� അ\ി\ായി ക�ി&ിBിരി0H. ടhCബ് ൈലL് 
ഫhCസായ. അ3പെതണ� ം, ചാരി വ&ിരി0� Gഴല'ക�, ഗ� ാസr ്  മാ9ം ഫിL് െചയ്തിരി0� 
വാതില'ക� ഒെJ ഇ�രം സIല\ള'െട eേതhകത ആണ്. 

• രഹസh\ളട\ിയ െപBി ൈകJലാJ# ,സ}QJളട\'� േരഖയി# ഒZിടീJ# 
എ�െതാെJയാണ് പ>് കാലQ>ായി<� വില� �ാ<െട സIിരം റിക}യ%െമ?്സ്. 

• അ#Zം വഷള�ാരായ വില� 3മാരാെണnി# നായിക �സr ്  മാറ'�േതാ Gളി0�േതാ ആയ 
രംഗ\� ഒളികhാമറ വ&് പിടി&് പി�ീട് നായികമാെര ൈക� മാകr ി5 െതാB'  മ'R' വെര ബ� ാJ് െമയി# 
െചcാവ'�താണ്. 

• നായകെന േതാല്Zി്Jാ5P മെLാ< വഴി നായകെ? അനിയെനേയാ ഉ�മസ'��ിെനേയാ 
വശ�ാ0�താെണnില'ം മിJേZാഴ' ം ൈക� മാകr ിേനാട5ബEി&് ഇ�രം ന=ിയില� ാ�വ% 
തെ� കാല'മാറ'കേയാ അെല� nി# വില� െന വകവ<Qകേയാ െചc'H.പC വ% ഗയ്സ്..! 

• കഴിവ.ം ഒ< eഭാഷണ�ി5 േശഷേമ ബലാ#സംഗേമാ െവടിവയ്Jാേനാ മേLെതnില'ം 
തര�ി# െകാല� ാേനാ വില� �ാ% .നിയ'കയ'P'. ഈ ഇ?%െവല� ാണ് നായികേJാ നായകേനാ 
രfെപടാ5P സമയം.ൈക� മാകr ്  വെര വില� �ര�ി# അപാരമായ േകാNഫിഡ3സ'Pവ% 
അവസാനം പലേZാഴ' ം നായകെ? കാലി#Zിടി&് െകാല� േല� െയ�് കരയ'�വരാണ്.സകല 
സ}QJള'ം ഓഫ% െചc'കയ' ം ആവാം. 

• പിറകി# നിH GQവാനാണ് വില� 5 പzതിെയnി# അത് നായകെന സC ചിZി0� തര�ി# 
അലറിേയാ മേLെതnില'ം തര�ില'P ഇ3ഡിേJഷ3േസാ െകാട' േJ>താണ്.പലേZാഴ' ം 
അലറിെJാ>് ഓടി വ<� വില� 3 നായക3 ഒഴി~് മാറ'േRാ� കാളവ>ിയ'െട ച��ിേലാ 
േഗLിെ? കRിയിേലാ മെLെlnില'ം A%� വസ്.Jളിേലാ െകാ>് വില� ന് ചരമം 
eാപിJാവ'�താണ്. 

• പി�ി# നി�് GQക എ�ത് പലേZാഴ' ം നായകെ? Aെടയ'Pേതാ ബEെZBവേരാ മാ9മായ 
വില� �ാ%J് ൈകവ<� അവസരമാണ്.കഴിവ.ം Gേ�Lയാ� G�ിയാെള ഓടി രfെപട' വാ3 
േeരിZി0�താണ് ക>് വ<�ത്. 

• വാടകെJാലയാളിക� മലയാളിക� Gറവാണ്.പC &Jണ� P ഉ�േരlhJാരാെണnി# 
ഉ�മം.മലയാളി വില� �ാ%െJlാ eശ̈ം ? 

• അനhഭാഷാ മല� �ാരായ ഇടിJാരാെണnി# ഇടിJള�ിേലJ് ചാടിയിറ\ി തല അേ\ാB' ം 
ഇേ\ാB' ം െഞാB ഇട' � തര�ി# െവBിJാവ'�താണ്.പല� ്  കടി&' പിടി&് െചവിയി# വിരലിB് 
തിരി0ക എ�താണ് വില� �ാ% eേയാഗി0� മെLാ< മാനറിസം. 

• നായകനാണ് ഇടിJാ3 .ട\'�െതnി# മസ| ായ' ം വാ&് ഊരി സഹായിയ'െട കcി# െകാട' �ാ# 
ന�ാവ'ം. ൈബദേവ ഇ�രം ഇടികളി# നായകേന ജയി0കയ'P'. 

• മ'>'ട' � നായകനാെണnി# അ©ാവി കാണി&'P തല� ്  സ}ാഭാവികം. 
• വില� െ? േബാഡി ലാംേഗ}ജ് പതിെയ ആGം േതാറ' ം �C രതയ'െട അളവ'ം Aട' ം. ശാlനായ വില� െന 

വളെരയധികം  സC fിേJ>താണ്.പലേZാഴ' ം സ'=ര�ാരായ വില� �ാ%0P റിക}യ%െമ?് 
നായികേയാെടാ�് ഒേരെയാ< തവണ ശയി0ക എ�ത് മാ9മാണ്. 
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• അ�േസഷh3,േഡാബ%മാ3 .ട\ിയ നായ്ക�,മ'തല0~'\�,വലിയ eായമായ 
ചീnണ� ികെളെയാെJയാണ് പഴയ സിനിമകളി# വില� െ? സേnതക\ളി# ഉപേയാഗി&' 
െകാ>ി<�ത്. 

• മാദകª�േമാ ഡിസ്േJാേയാ ഇവിട\ളി# മസ| ാെണ�് പറേയ>തില� േല� ാ. 

e�തിe�തിe�തിe�തി----കിളിക�കിളിക�കിളിക�കിളിക�,,,,മL് ജdJ� സിേRാളിസിസംമL് ജdJ� സിേRാളിസിസംമL് ജdJ� സിേRാളിസിസംമL് ജdJ� സിേRാളിസിസം 

• eഭാതം െപാBി വിരിയ'�ത് പ'ഴJടവിേലാ മലയ'െട മ'കളിേലാ ആവ'�താണ് അഭികാമhം. 
• പfിക� െകാ0<t'�ത് – അതി ഭയnരമായ ച' ംബന സീ5കെള സC ചിZി0H. 
• പാR'ക� െകBിZ'ണ<H – കBിലിേലJ് നായക5ം നായികയ' ം ആലിംഗന ബzരായി വീq 

കഴി~'. 
• മഴQPിക� ഇL് വീഴ' H – സംഗതി കഴി~ിരി0H ഉേണhാേള… 
• പC  വിട<H – നായികJ് െമ3സസ് ആവ'കയാണ്,അെല� nി# പ'ഷ¬ വതിെയേ�ാ 

ൈച9വതിെയേ�ാ eേയാഗി&് ഒ< ഗാനസ=%ഭം ഉ>ാJിെയട' Jാവ'�താണ്.  
• മദh0Zി െപാBി 5രചിതറ'� േക� ാസZ് സീ3 – നായിക ബലാ#സംഗം െചcെZട' H. 
• നായികയ'െട മ' ടി അലേnാലമായിരി0H,െബഡ്ഷീL് പ'ത&് Aനിടി മ' റിയ'െട മC ലയിലിരി0H. 

ച'>് െപാBിയിരി0H,െപാB് മാ~ിരി0H – നായിക ബലാ#സംഗം െചcെZBിരി0H…!! 
• െചറിയ രീതിയി# ഉല~ മ'ടിേയാ,െപാസിഷ3 മാറിയ െപാേBാ ആെണnി# - കാമ'കെ?േയാ 

ഭ%�ാവിെ?േയാ ആ�ാlെ� സC ചിZിJാം. 
• കടലില്   തിരയടി0H,കാL് വീ�H,കിളികള'ം  ഗ\ള'െമാെJ ഓടി നട0H – കാലം കടH 

േപാവ'�ത് സC ചിZിJാം. 
• കി�ാരQRിക� േമാഡലില'P ചി9\ളിെല ®ം ®ം ®ം ശബ്ദം – േകB് പ>് സായിZ് േചാദി&' 

, നി\ള'െട സിനിമകളി# ഈ പ'റ�് കിടH<>് ®ം ®ം ®ം എ�് പറയ'�തിേനയാേണാ 
െസകr ്  എ�് വിളി0�െത�്. 

ജനറ#ജനറ#ജനറ#ജനറ#        സീ5ക� സീ5ക� സീ5ക� സീ5ക� ////രംഗ\�രംഗ\�രംഗ\�രംഗ\� 

• ൈക� മാകr ്  സീ5ക� കലhാണ�ിേനാ മേLെതnില'ം ഓഡിേLാറിയ�ിേലാ ഒെJ വ&'P 
AB�ല� ിലാണ് അവസാനി0ക. 

• കഥയിെല അeധാനിJ് െവടി െകാ>ാേലാ മെLെlnില'ം �<തരമായി മ' റിവ് പLിയാേലാ 
ആ�പ9ിയി# െകാ>'േപാവാെത െകBിZിടി&് കര~് മരിJാ3 കാQനി#0ം. 
അeധാനിക�J് ആ�പ9ിയില� . െകാ>'  േപായാല'ം രfെപടില� . 

• തിര0P ടൗണി#െJാ>'  േപായി കാറ് പാ%J് െചയ്താല'ം വി3െഡാ അടയ്Jാേനാ,എlിന് കീ 
േപാല'ം എട' Jാേനാ ആള'ക� uമിJില� . മിJേZാഴ' ം തിര0P വീഥികളില'ം നട'  േറാഡ'കളില'ം 
വാഹനം െപാട' �േന നി%Qക എ�ത് നായകെ?യ' ം നായികയ'െടയ' ം ജ�ാവകാശമാണ്. 

• നായക3  അച� നാെണnില്   (നായക3  േവണെമ�ില�  നായകേനാെടാZം നില്0� മേLത് 
കഥാപാ9വ'ം) വീBിേലJ് വ<േRാള്   നായക3 / മെLാ< കഥാപാ9�ിെ? വീടാെണHം 
വീB' കാരാെണHം എസ| ാബ� ിഷ് െചcിJാ3..േഗL് കടH വ<േRാള്   ഉtറ�ിരി0� GBികള്  “ 
അച� ാ..” അകേ�J് തിരി~് “ അേt ദാ അച� 3  വ¯....” (ഇത് നായകെ? വീടാെണHം 
നായകെ? GBികള്   - ഭാരh ആെണHം രജിസ| ര്  ആയിJഴി~') 

• ഇത് അവിവാഹിതനായ നായകന്  ആെണnില്  നായകന്  കടH വ<േRാള്  .ളസി�റയില്  
/ഉtറ�് നിലവിളJ് െകാള'Q� നായകെ? അ5ജ�ി കഥാപാ9ം അകേ�J് േനാJി : “ 
അേt േദ േചB3  വ¯...” (സIിരം രജിസ| ര്   പരിപാടി തെ�) 
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• ഒ< െകB് പ'കയിലേJാ മദh0ZിേJാ eധാന സഹായിയാവ'� നായകെ? തമിഴ3/ആദിവാസി 
എ%�്. കാJി നിJറ' ം കRിളിZ'തZ'ം നി%ബEമായ' ം േവണം. പ'കയിലെJB' ം 
മദh0Zിയ'മല� ാെത ഇവ%J് പണം ഒ< വിഷയമല� . 

• മിJ സിനിമകളില'ം സാധാരണ േവഗതയി# ഓടിെJാ>ിരി0� വ>ിയ'െട േ°J് േകട് വ�ാ# 
അതി േവഗത ആവ'�ത് കാണാം. സ| ിയറിംഗ് ഇടേ�ാB' ം വലേ�ാB' ം െതാണ± റ് ഡി�ിേയാളം 
തിരി0കയ'ം േവണം. േ°J് േപായ വ>ി ഏത് കയLവ'ം പ'ല� ' േപാെല കയറി െകാJയിേലJ് 
മറി~് തീപിടി&് അlരി0കയാണ് നടH േപാ<� ആചാരം. 

• പBണ�ിെല െറസിെഡ3ഷh# േകാളനിയാെണnില'ം ഉ�ം െതLിവ<� കല� ്  പാ#Jാരെ? 
Gട�ി# െകാP'ം. 

• ആശാേനയ്..തR'രാേനയ്...അണ� ാ◌ാ◌ാ...എെ�ാെJ വിളി&് പാടവ' ം പറR'ം താ>ി ഓടി 
കിേലാമീLറ'കേളാളം ഓടിേയാ ൈസJി� ചവിBിേയാ വ<� ഒ< �ാമീണ5>ാവ'ം.കളZ'രJ് തീ 
പിടിേ&യ്,മാരിമ'Qവ'ം AB<ം തല� ാന്  വ<േ�യ്...അെല� nി# അRല0ള�ിെല ശവം 
െപാ\ിേയ എെ�ാെJ പറ~'P വരവാണ്. നായക3 ആ സമയം പ'റം തിരി~് 
നി#0കയാെണnി# േസ� ാേമാഷനി# തിരിയാ5P അവസരവ'മാണിത്. ഇ�രം കഥാപാ9\J് 
േവ>ി കിേലാമീLറ'കേളാളം ഓടിയവരാണ്  ഇ³3സ്, ഹരിuീ അേശാക3  .ട\ിയവ%.െപാ.േവ 
െമലി~ െകാേമഡിയ�ാരാണി�രം രംഗ�ി5തGക. 

• കറ?ടി0േRാ� േദഹമാസകലം ഒ< നീലെവളി&ം പാ~'നട0�ത് കാണിJാം. 
• നായകന് മികേZാഴ' ം അവാ%ഡ് .ക,മ�ര�ിെ? ഒെJ ഒ�ാം സtാനം കിBിയ പണം പ�് 

േകാടി േലാBറി അടി&തിേനJാ� ഉ>ാവ'ം .ഈ സtാനവ'ം .കയ' ം വ&ാണ് പല പzതികള'ം 
ഇയാ� പ� ാ3 െചc'�ത്.അവസാനം ആ മ�ര�ി# ഇേ�ഹമല� ാെത മLാ%0ം ജയിJാ5ം 
കഴിയ'�ില� . 

• മണിറ'കേളാളം ദിവസ\േളാളം ഉറ\ിയാല'ം വായ്നാLമില� ാ� കഥാപാ9\ളാണ് നമ'0Pത്. 
കിടJZായയി# രാവിെല വാ േപാല'ം കഴ' കാെത ച' ംബന രംഗ\ളില'ം െകാഴ' � 
െസകr ില'േമ%െZട' ക എ�ത് ഇ?%നാഷണ# െലവ# വെര അംഗീകരി&ിB' P 
ക� ീേഷകളിെലാ�ാണ്. (ഇlh3 റ'Zിയി# ആ\ളയ'െട വായ് നാറ'H എ�് പറയ'�തിതിന് 
അപവാദമാെണ�് Aടി പറയാെത വc..കcടിക� ) 

ബE' J�ബE' J�ബE' J�ബE' J� 

• ൈക� മാകr ്  വെര രഹസhം സC fി0�വരാണ് പലേZാഴ' ം നായകെ? മാമ3, കലhാണം കഴിJാ� 
G~tാവ3 .ട\ിയവ%. നായകെന ആെരാെJ തPിZറ~ാല'ം ൈക� മാകr ി# രഹസhം 
പ'റ�ാേJ>ത് ഈ കഥാപാ9�ിെ? മാ9ം റിക}യ%െമ?ാണ്.ഈ രഹസhം പറയാ3 
.ട\'�ത് നായകെ? ഭാവാനിയ�ി5P സമയേമാ രംഗ�് പ'റംതിരി~് നി#േJ>േതാ 
ആGH.പലേZാഴ' ം G~tാവെ? വായ്മC ടാ3 വിഫലuമം നടQേRാഴാണീ രഹസhം പC റ�് 
വരിക. 

• നായകെ? അച� െ? ഡിേnാ�ഫിേJഷനില'>ായ G~'െപ\ള'െട അതിഭയnരമായ 
ഉ�രവാദി�ം Aെട നായകേനാെടാZം തെ� േപറ'കയാണ് മിJേZാഴ' ം ഈ G~tാവ3. 

• സ്9ീധനQക Gറ~് േപായി എ�് പറ~് െകBി& െപ\െള തിരി&ാ0�  അളിയ3. 
സ#സ}ഭാവിയായ മ<മകള'ം അtായിtയ' ം ഉP വീBി# G�ി�ിരിZ് ഉ>ാJാനായി വ<� 
അക� ബEമ'P വയസr ി�P. 

�സ് േകാഡ്�സ് േകാഡ്�സ് േകാഡ്�സ് േകാഡ് 
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• േeത\ള'ം നഴ്സ'മാ<ം എHം െവP സാരി ഉട' 0ം, കാരhസI�ാ%J് െപാ.േവ ഷ%B് 
േവണെമ�ില� .േവലJാരി മ'>' ം ബ� ൗസ' ം മാ9േമ ധരി0കയ'P'.െമഗാസ| ാ% നായക3  ആെണnി# 
Aളി\് ഗ� ാസ് പലവിധ�ില'Pത് ആവശhമാണ്. 

• ൈ�വറ�ാ% ആെണnി# െവPേയാ കാJിേയാ മസ| ാണ്. ധനികെ? ൈ�വറാെണnി# ഒ< 
െവള'� െതാZിയ'മാകാം. 

• യfിക� എല� ാം െവP സാരിയ'മ' ട' �് മ' ടിയഴി&ിB് പാB' ം പാ ടി നട0ം.ച'ണ� ാR് ഇവ<െട 
ജ�ാവകാശമാണ്. 

• േ´ാഡ് യfികളാെണnി# െവPസാരി,ചിരB,േടZ് റിേJാ%ഡ% എ�ിവ മതിയാവ' ം. 
• വനിതാ ക� µില്   േപാG� മിJ സ്9ീകള'ം പB' സാരി,സ}%ണ� -വ¶ാഭരണ 

വി�ഷിതരായവ%,ലിപr ് LിJ് കRനിയ'Pവ%, െപാമേറനിയ3 പBി എ�ിവ 
സ}lമായ'PവരായിരിJണം. മിസr ിസ് െക െക നായ%, ഷീല േജാസഫ് പ'�Jാട3 
എെ�ാെJയ'P േപ<കളിലാവാം അേ\ാB' മിേ\ാB' ം അഭിസംേബാധന െചc'ക. 

• വനിതാ ക� µില്   േപാG� സ്9ീകള'െട െബ� ൗസിന് ൈക ഉ>ാവില� .എ�ാ# കളക| %,വJീ#,ഐ 
എ എസr · േദhാഗസIരായ സ്9ീക� വീBിലാെണnി#േZാല'ം ധരി0� ബ� ൗസി5 ഫ'�ൈJc'ം പ'റം 
മ' ഴ' വ3 മC ടിയ.മാണ്. 

• നായിക ടീ&റാെണnില്   കcില്  2 മട0P Gട,ഏെതnില'ം പ'സ്തകം െന�ില്   േച%�് 
പിടി&ത്,പിെ� ഹാ3ഡ് ബാഗ്,ഒ< കണ� ട എ�ിവയാവാം. 

• നായിക പ9eവ%�കയാെണnി# കണ� ടയ' ം ഖദ% G%�യ'ം നി%ബEം. ജ�നാ തെ� 
സാമC ഹheവ%�കയായിരി0ം. നായിക െകാ>'വ<� ‘ന�യ'P ഒ< നhCസ' ം‘ പ9മ'തലാളിേയാ 
ചാന# എം ഡിേയാ eസിzീകരിJില� . ( പ9eവ%�കയായ നായികയ'െട ഈ ‘�സr ്  േകാഡ്’ 
മലയാള സിനിമയി# െപാളി&ട' Jിയത് ‘അ%¹ന3 സാfി‘ എ� സിനിമയി# േകാസ| hCമ% സമീറാ 
സനീഷ് ആെണ�് Aടി ഈയവസര�ി# പറയെB) 

• നായിക ടി വി േജ%ണലിസ| ്  ആെണnി# ജീ3സ'ം G%�യ'മായിരിJണം. ഇനി �സ് േകാഡ് 
എ\ിെനയായാല'ം സാമC ഹheതിബzത,ചാരിLി,ന� എ�ിവ നി%ബEമായിരി0ം.എ9 
പ'േരാഗമന ചിlാഗതി ഉ>ായാല'ം ഒട' വി# നായകെന വിവാഹം കഴിJാ5ം നായകെ? െന��് 
കിടJാ5ം സ}പ̈ം കാq�വളായിരിJണം നായിക. 

• നായികേയാ സഹസ്9ീ കഥാപാ9\േളാ എ9 ദരി�രായി<�ാല'ം വിലAടിയ ഡിൈസന% 
ച'രിദാറ'കേളാ സാരികേളാ ധരിJണം. വീടിനകേ�ാ അട' Jളയിേലാ ആയാല'ം ച' രിദാറിെ? 
ഷാളടJം ഫ'� േമJZിലായിരി0ം (അതിെനാരപവാദം സംവിധായക3 ര¡ി�ിെ? ‘ഇlh3 
റ'Zീ‘ എ� സിനിമയിെല മല� ികയ'െട കഥാപാ9മാണ്) 

േകാേളജ്േകാേളജ്േകാേളജ്േകാേളജ്////കhാRസ്കhാRസ്കhാRസ്കhാRസ് 

• േകാേളജിെ? വരാlയി# എല� ാ കളറില'മ'P ഉട' Z'കളിB് ഭയnരമായി ഡാ3സ് െചc'�വരാണ് 
േകാേളജ് വിദhാ%,ിക�. 

• േകാേളജിെലQ� െകാേമഡിയ�ാെരേയാ മL് സഹപാഠികെളേയാ േതാളിേലLി ഒ< ജാഥയായി 
െകാ>'വരിക എ�ത് േകാേളജ് വിദhാ%,ികള'െട മെLാ< eേതhകതയാണ്. 

• മ�ി/എംഎേല� tാരായ വില� െ? ഏLവ'ം ഇളയ അനിയനാണ് eധാനമായ' ം േകാേളജിെല 
വില� നാവാ3 അവസമ'>ാവ'ക.നായകെ? അനിയേനാ അനിയ�ിയ' ം ഇേത േകാേളജി#�െ� 
പഠി0കയ'ം േവണം. 

• കhാRസ്  കഥയാെണnി# eധാനമായ' ം ഒ<  പPീല&3(ഫാദര്  ) ലക്ചററാേയാ േഹാസ| # 
വാ%ഡനാേയാ eി3സിZളാേയാ  ഉ>ാവണം,േകാേളജിെല eധാന േകാമഡികെളാെJ ഇേ�ഹെ� 
ച'LിZLിയായിരിJണം. 
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• ഫിസിJ# എഡhCേJഷ3 അധhാപകരാണ് േകാേളജി# േകാമഡി കാണിJാ3 വിധിJെZB 
മെLാ< AB%. 

• കhാRസിെല നായകന് ഊ<ം േപ<മില� ാ� ഒ< എ%�് AB' കാര3 ഉ>ാവ'ം. നായകെ? േeമം 
െപാളി~ാല'ം െതLിzരിJെZBാല'ം നായകേനJാ� സnടം Aട' തല'P.ം ഈ ഇഷh' ഫികr ്  
െചcാ5P ത�വ'ം ഈ AB' കാരെ? ച'മതലയാണ്. 

• കhാRസ് പിേP<െട കഥ ആെണnില്   AB�ി# നല�  തീLി തിH� ഒ< തടിയ3 മസ| ാണ്. ഇവ3 
അനhായ ഫലിതരാജ5ം ഭയnരമായ അബz\� കാണി0�വ5ം ആJാവ'�താണ്. ഈ 
തടിയ3 തെ�  ചിലേZാ� അതിബ'zിമാേനാ േബാംബ'>ാ0�വേനാ വ<ം കാല\ളി# കRhCB% 
ഹാJേറാ ആവാ3 സാധhതയ'>്. 

• കhാRസ്/ടീേനജ് പിേPരാേണാ..തീ%H..ഇവ%J് മാതാപിതാJളി# നി�് ഒ< .Pി സ്േനഹം 
കിB' കയില� . ഒെJ ´>്സ് ആയിരി0ം.´>്ഷിZിന് േവ>ി ഇവ% മരിJാ5ം തcാറാണ്. 

• നായകേനാ നായികേയാ അവേരാട് ബEെZBവേരാ ആെണnി# പഠനം,സ്േപാ%ട്സ്, രാഷ്�ീയം, 
eസംഗം,സംഗീതം,ª�ം .ട\ി മിJയിന\ളില'ം ഒ�ാം സtാന�ിന%ഹരാണ് എ�് മാ9മല�   
എകr ാമി5 ഫസ| ്  റാn് ഉറZ'മാണ്. 

• കേലാ#സവ�ിെ? അേ�ാ മേLാ ആണ് സIിരമായി നായികേയാ നായകെ? ബE' Jളായ 
െപNGBികേളാ പീഡിZിJെZട' �ത്. 

• േകാേളജ് GBിക� ഗാനം േകBാ# ABമായി ഡാ3സ് െചc'�വേരാ സംഘമായി നി�് ഗാന�ിെ? 
ഈണ�ിെനാ�് അേ\ാB' മിേ\ാB' ം മ=ബ'zികെളേZാെല തല ആB' �വേരാ ആണ്. 

• േകാേളജ് കhാRസിെല ഗhാ\് പc�ാ<െട േതാ�hാസ\�0P മാ%ഗനി%േ�ശിയായി ഒ< 
അ&ായ3 ഉ>ാവ'ം. 

േഡാ0െമ?്സ്േഡാ0െമ?്സ്േഡാ0െമ?്സ്േഡാ0െമ?്സ്----    കRhCB%കRhCB%കRhCB%കRhCB% 

• ആ%െJnില'ം അസ'ഖം വ�് �<തരമായി ആ�പ9ിയിലാെണ�് കാണിJണെമnി# ഒ< 
കRhCB% േമാനിBറ' ം ഒ< �ാഫ' ം മതി. ഏെJl് പC െJെl�റിയാ� ഏത് സാധാരണJാരനായ 
നായകേനാ ബE' J�േJാ ഈ �ാഫ് �തhമായി മനസിലാവ'�.മാണ്. 

• Wrong Password അെല� nി# Password Accepted എ�് ഫ� ിJറിംഗ് േമാഡി# സ്�ീ3 മ'ഴ' വ3 
എഴ' തിJാണി0�ത് നായക3 േലാഗി3 െചc'� ഇ-െമയി# സിസ| �ിെ?േയാ േeാ�ാമിെ?േയാ 
eേതhകതയാണ്. 

• വി3േഡാസി# ഫയ# േകാZി െചc'�ത് േപാെലയാണ് പലേZാഴ' ം ബാn് �ാ3സ്ഫറ'ക� 
നട0ക. 

• ൈവറസ് ഡൗNേലാഡിംഗ് എ�് എഴ' തിJാണി0�ത് സാധാരണമായി<H. 
• വില� െ? കംബ� ീL് രഹസh\ള'ം ഒ< േഫ� ാZിയിേലാ സീഡിയിേലാ ഒ< പവ% േപായി?് eസേ?ഷ3 

േപാെല ഉ>ാJി സC fി0�താണ്. എ9 േകാബ� ിേJLഡ് ആയ പാസ് േവ%ഡ'കളാെണnി# 
നായകനത് ഊഹി&് ക>് പിടിJാ3 സാധി0H. 

• കRhCBറി# േജാലി െചc'േRാ� ഒേരാ കീസ്േ�ാJി5ം പി പി പി എHP ബീപ് സൗ>് നി%ബEം. 
• ഇടJാല�് ഒ< േഫ� ാZി ഡിസ്Jിലായി<H സസ്െപ3സ് മ'ഴ' വ3 . അവസാനം അ. കRhCBറി# 

ഇB് േനാ0േRാ� വില� �ാ<െട പ� ാനിംഗ് അട\ിയ ഒ< ഫ'P് വീഡിേയാ തെ� ഉ>ാവ'ം.(ഒ< 
മിനിLി# താെഴ ൈദ%ഘhമ'P -ഏLവ'ം കÅസ് െചയ്ത വീഡിേയാ ആെണnില'ം മിനിമം പ�് 
എംബിെയnില'മ'>ാവ'ം.) 

• കംRhCBറി# തcാറാ0� േരഖാചി9ം മിJേZാഴ' ം വില� �ാ<െട േഫാേBാെയ െവല� '�താണ്. 
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• ഇ?ലിജ3സ് െറയ്ഡ് നടQേRാ� െകB് കണJി5P േരഖക� പരിേശാധി0�തി5 മ' േR 
അറസ| ്  െചയ്ത് കഴി~ിരി0ം. പ'ല%െ& വെര പരിേശാധി&് ഒHം കിBാ�വരായി മട\ാനാണ് 
�രിഭാഗം െറയ്ഡ് ഉേദhാഗസI<െടയ' ം വിധി. 

• മിJേZാഴ' ം കRhCBറിെ? കീേബാ%ഡി# ഒL കീ അമ%QേRാ��െ� വീഡിേയാ ചാLിംേഗാ  
ആവശhമായ വീഡിേയാേയാ മേLാ eവ%�നfമമാGം. 

• ഒ< സ്�ീമിംഗ് eശ̈\ള'മില� ാെത എ9 േസ� ാ ഇ?%െനL് കണf5ം eവ%�ി0H. വീഡിേയാ 
വെര �ാ3സ്ഫ% െചcാ3 സാധി0H എ�െതാെJ സിനിമയി# മാ9മ'P സംഗതികളാണ്. 

ഗാനരംഗംഗാനരംഗംഗാനരംഗംഗാനരംഗം////ഡാ3സ്ഡാ3സ്ഡാ3സ്ഡാ3സ് 

• േeമി0േRാഴ' ം, വPം .ഴയ'േRാഴ' ം, ഞാറ'  നട' േRാഴ' ം, സnടം വ<േRാഴ' ം, സേlാഷം 
വ<േRാഴ' ം, പC സാGേRാഴ' ം, ഏ. ഫ\്ഷ3 നട0േRാഴ' ം, ഏ. ബ%�് േഡയ്J് േപാGേRാഴ' ം, 
ഏത് ബാറി# േപാGേRാഴ' ം ഒെJ മിJവാറ' ം നായക3/നായിക തെ� ഒേരാ പാB്, 
ചി9/േയ�ദാസിേനേZാെല, മധ' രമായ\് കാ&'കയാണ്.ആെരnില'ം പാട' കയാെണnി# പാBിെ? 
ബാJി പാട' ം,ഡാ3സിെ? അതിസnീ%ണ� മായ താള�ിെനാ�് .P'ം. 

• കലhാണം കഴിെ~nി# ഒLെയാ< പാB് സീ3 െകാ>് ആദhരാ9ിയ' ം ഗ%ഭവ'ം eസവ'ം 
കഴിJാവ'�താണ്. 

• കലhാണം Aടാ3  വ<�വെരാെJ നായകെ?/നായികയ'െട Aെട സംഘ ª�ം െചcാ3 
വിധിJെZBവരാണ്. 

• ഡാ3സി5 െപാ.േവയ'P പyാ�ല\� കാളവ>ി ച�\�, Gടില'ക�, റാl# വിള0ക�, 
മണ� ് െകാ>് െകBിയ ച'വ<ക�, ഇതിെലല� ാം റബ% മര�ി5 േത0േRാെല xറ്/ച'ണ� ാR് 
േത&ിB' >ാവ'ം. ( ഇത് മെLാ< േഡാ0െമ?ി5 തെ� സ്േകാZ'Pതാണ്) 

• മാന�് നി�് െപാBി വീഴ' � ഒ< പീസ്  അെല� nി# മാദക നടി.സേlാഷം വ<േRാള്   അവള'െട 
Aെട ഒ< ഡാ3സ്. ഡാ3സില� ാ� പാB് രംഗമാെണnി# െസലി°Lി ഗായകെര അവരായി�െ� 
അവതരിZിJാവ'�താണ്. 

• ക� ാസr ിJ# ª�ം അറിയാവ'� നായികയാെണnി# നായക3 ശാസ്9ീയ 
സംഗീതമറി~വനാവണം. പ�ി<പത് വ%ഷമായി ª�ം അഭhസി0� നായികJ്  ക� ാസr ിJ# 
ª��ിെല പ'തിെയാ< മ'� പഠിZി&് െകാട' Jാ3 തJവണം അറിവ'Pവനാെണnി# 
ബ®േകമം. 

• നായിക-നായക ഡh'യLിെല ബി ജി എtി# നായകെന കാണാെത ഒളി0� നായിക െതല� 'സമയം 
കഴി~് നായകെന തിരയ' ം പേf, നായക3 നായികയറിയാെത അവള'െട പ'റകിലC െട 
വ<ം,നായിക നായക5മായി ABിയിടി&് അÆതെZട' ം. മിJ നായികമാ%0ം ഇ�രം അവസI 
ഉ>ാവാറ'>്. 

• GBിയ'െട/GBികള'െട അച� നtമാരായ നായക5ം നായിക0ം പാB് സീനി# (അല� ാേതയ' ം) ഒരിJല'ം 
ച' ംബിJാ3 കഴിയില� . ച'>'ക� അട' Qവ<േRാേഴ0ം അവ%JിടയിേലJ് GBിക� കടH വ<ം. 

അച� 3അച� 3അച� 3അച� 3,,,,അtഅtഅtഅt,,,,Gട' ംബംGട' ംബംGട' ംബംGട' ംബം,,,,തറവാട് തറവാട് തറവാട് തറവാട് ((((eൗഡിയ'P.ം fയി&.ം eൗഡിയ'P.ം fയി&.ം eൗഡിയ'P.ം fയി&.ം eൗഡിയ'P.ം fയി&.ം )))) 

• ഒ< അച� 3 കാരണവ%..Gേറ ആÇJ�..വലിയ Gട' ംബം.ഒേരെയാ< െപ\� സവ%ണ� നായ 
ഒ<വെ? Aെട േബാംെബേJാ മ�ാസിേനാ ഒളിേ&ാട' ം. അവരില'>ാവ'� പ'93 നാBി# 
തിരിെ&QേRാ� അtാവ�ാ<മായി eശ̈\�, അZC Zേനാ അtC tേയാ ആണ് പി�ീടവന് 
ആെകയ'P സേZാ%B്. 
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• നായികയ'െട അച� 5ം അtയ'ം മിJവാറ' ം മരി0�ത് ഒ< െപ� യി3 �ാഷി# ആയിരി0ം. 
ഇതി5tാ9ം െപ� യി5ക� ഇlhയില'േ>ാ എ�് സംശയമ'>്. 

• നായകന് അച� േനാ അtേയാ എ�് വ&ാ# െപാ.േവ ഭയnരമായ സ്േനഹമാണ്.എnില'ം 
അതിഭയnരമായ സ്േനഹം eകടിZി0�തിെ? �ശh\�J് പി�ാെല അച� േനാ അtേയാ 
മരി&ിരി0ം,അെല� nി# വില� �ാ% െകാ�ിരി0ം. 

• വിപ� വം കളിേ&ാ/ഒളിവി# കഴിയ'Rേഴാ ഉ>ാവ'� അവിഹിത ബEം. എല� ാമറി~ിB' ം 
ഉPിെലാ.Jി മാÈകഭാരhയായി ഒരt. 

• “നിെ� എനിJ് കാണ>” എ�താണ് നായകെന െതLിzരി0േRാ� അt പറേയ>'� 
ഡയേലാഗ്.ഇേ�ാട് Aടി നായകെ? അവസാന പിdണയ'ം നഷ്ടെZB് നായക3 
തക<കയാണേt..തക<കയാണ്..! 

• എ�ിനീയ%,സിവി# സ%വീസ്,ഐപീെയസr ് ,മ�ി/എം എ# എ സേഹാദര�ാ% ഉP,eൗഡിയ'P 
തറവാBി# പാട�് വി�് വിതJാ5ം െകാcാ5ം ഉഴ' താ5ം ഈ കംബ� ീL് ഫാമിലി നല�  
കസവ'മ'െ>ാെJ ഉട' �് വ<ം.അവിെടയ' ം ഉ>് േമല്Z'റ~ സിവി# സ%vീസ്,ഐപീെയസr ്  
കാര3 വെര. തറവാBിെല വിളെവട' Z' ം �ഷിയ'െട .ടJവ'ം ഇവ% ഒ�ിേ& നടQകയ'P'. 

• അ&െ?/അtയ'െട സപ£ തിJ് ഒ< ഡാ3സ'ം പാB' ം. എല� ാ<ം ൈകേകാ%�് തെ� േവണം. നല�  
വീട്,ഭയnര സ്േനഹം എ� തര�ില'P ഒ< ഗാനമാണ് ഇ�രം രംഗ�ിന് അഭികാമhം. 

• നല�  തറവാB' കാ<െട ജ�ാവകാശമാണ് �ാമ�ിെല അRല�ിെല ഉ�വം പPിെZ<�ാ� 
എ�ിവ ഏെLട' �് നട�#. പലേZാഴ' ം വില� 3 ഫാമിലി ഇതിന് eശ̈\ള'>ാ0കയാണ്. 

• മാഷtാരായ അച� �ാെരല� ാം വളെരയധികം ഡീസ?'ക�, പേf ഇവ<െട വാJ് പാലിJാ3 
േവ>ി മാ9ം നിരവധി നായികമാ% േവെറ കലhാണം കഴി&് േപായിB' >്.അെല� nി# ഈ 
മാഷ�ാരായ പിതാJ�ാ% വാJി5 വിലcില� ാ�വനായി ആÉഹതh െചയ്ത് കളയ'െമ�് 
ഭീഷണിെZട' Qം. 

• നായികയ'െടേയാ നായകെ?േയാ അച� 3 അഭിമാനിേയാ/ദ'രഭിമാനിേയാ േകസ് നട�ി േതാL് 
ആÉഹതh െചc'�വ5മാണ്. 

• പഴയ സ}ാത�hസമര േസനാനിയായി<H േക�പിPയ'െട െകാ&'മകനായിരി0ം മിJവാറ' ം 
നായക3,അച� 3 ആയേZാേഴ0ം കമhCണിസ| ് /വിപ� വ സഖാവായി മാറിJഴി~'. എ�ാ# ഇേZാ� 
കമhCണിസ| ്കാേരാട് അ#Zം േവദന കല%� സഹതാപമാണ്.പാ%Bി വഴി വിB് േപായി 
എ�തായിരി0ം അതി5P കാരണം. ഇെതാെJയാെണnില'ം പാ%Bി െസ�Bറിേയാട് ഏടാ േപാടാ 
ബEമാണിേ\ാ%J്. 

• fയി&് േപായ തറവാട' കേളാ ഇല� \േളാ കാണി0േRാ� നി%ബEമായ' ം ഒ< ശാZാട് രാമേനേയാ 
മാനസിക ൈവകലhം ബാധി& ഒ< നRC തിരിേയേയാ കാണിJാവ'�താണ്.ഏകേദശം ഒേര 
eായമ'P മC േ�ാളം മ'�ച� �ാ<ം മ'�ശi ിമാ<മ'െ>nി# കലJി. 

• എ9 വിശH വല~' ചാവാറായിവ<�വനായാല'ം സ്േനഹമയിയായ അt പറയ' ം,നീ Gളി&' 
വാ,എ�ിB് വH വല� .ം കഴിJ്...Gളി&ാ# മാ9േമ ഭfണം െകാട' 0കയ'P'. 

• നായകെ? അച� 3 ഏെതnില'ം സ%Jാ% സ%vീസി# ആയി<െ�nി# മാÈകാ 
അധhാപക3,മാÈകാ േപാലീസ'കാര3  എ�ീ�ര�ി# അവാ%ഡ'ക� േനടി മിക& രീതിയി# 
െപ3ഷ3 പLിയവരായിരി0ം. അഴിമതിJാരായ അച� �ാ% വില� �ാ%0Pതാണ്. 

• തി%വാതിര തറവാBി# മസ| ാണ്.കഥകളിയ'മ' െ>nി# ബ®േകമം. ആനെയാേ�ാ രേ>ാ 
തറവാBിെ? ൈസഡി# േവണെമ�് പറേയ>തില� േല� ാ. 

• eമാണികളാെണnി#  പ'.തായി ചാ%െwട' Jാ3  വ� സ%Jി� ഇ3സ്െപക്ട% ഇവ<െട 
തറവാBി# വ�് തലകാണി&് വരവറിയിേJ>താGH.ഇെല� nി#.ഒ< ഡയേലാഗ് "ഇതി5 
മ'Rിവിെട വ� എല� ാ ആZീസറ�ാ<ം പാല0േ�േലാ മംഗലേ�ാ എQകയാണ് പതിവ്" 
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• അച� 5ം അtയ'ം ജീവി&ിരിJണെമ�ില� .േഫാേBാ ആയാല'ം മതി.പെf സാ�ിധhം അതhാവശhം 
തെ�.eിഥ}ിരാജാണ് നായകെനnി# സ'Gമാരെ? േഫാേBാ തെ� േവ>ി വ<ം. 

നായികാനായികാനായികാനായികാ----നായക3 ബEം ഉല&ി#നായക3 ബEം ഉല&ി#നായക3 ബEം ഉല&ി#നായക3 ബEം ഉല&ി#////വിരഹംവിരഹംവിരഹംവിരഹം 

• നായികെയ നായകനി# നിHം അകLാനായി വിമാന�ി# എേ\ാെBnില'ം പറ~' വിടലാണ് 
സാധാരണയായി ക>് വ<�ത്. ബംഗളC %,മ�ാസ് .ട\ി െഡറാഡC N വെരയായി<H പെ>nില'ം 
അേമരിJ വെര െച�് നി#0കയാണ്.പേf നായക3 വിചാരി&ാ# ഇവിെടെയല� ാം ഒLയടിJ് 
െച�് നായികെയ ഇറJിെJാ>് വരാവ'�താണ്. 

• നായികയ'െട അച� െ?/ അtയ'െട അേപf eകാരം നായക3 േമാശJാര5J് േമാശJാരനായി 
അഭിനയി0കയാണ്.മിJേZാഴ' ം നായികയ'െട AB' കാരിെയ െകBിZിടി0ക,അെല� nി# AB' കാരിെയ 
ആണ് eണയി&െത�് പറയ'ക 

• സൗ�ദം നഷ്ടമാGെമ�് ക<തി ജീവ3 േപായാല'ം eണയം .റ�് പറയാതിരി0ക, ഒട' Jം 
അവെള െകBാ3 േപാG�വ3 യഥാ%,hം മനസിലാJി നായക5 തെ� െകBി&് െകാട' Jാ3 
തcാറാവ'ക ഒെJ സ}ാഭാവികം. 

• നായക5ം നായികയ' ം ശ9' Jളായി .ട\'� ഒB'  മിJ സിനിമകളില'ം ബസr ിേലാ ബസr ് േLാZിേലാ 
വ&് ഒ< ഉടJ് ഉറZാണ്.സിനിമയ'െട മ'Jാ# ഭാഗQം ബzശ9' Jളായി eതhfെZട' � ഈ 
കഥാപാ9\� ഒ< ദ'%ബല നിമിഷ�ി# പരസ്പര ന� മനസിലാJി ഒH േച<കയാണ് പതിവ്. 

സഹനട�ാ%സഹനട�ാ%സഹനട�ാ%സഹനട�ാ%----നടിക�നടിക�നടിക�നടിക�----സഹായിക�സഹായിക�സഹായിക�സഹായിക� 

• നായക3 നായികേയയ' ം നായകെ? AB' കാര3 നായികയ'െട അല¬ ം െസൗ=രhം Gറ~ 
AB' കാരിേയയ' ം ശിnിടിക� േവലJാരികെളേയാ മാ9ം േeമി0H. 

• വില� െ? സേഹാദര5ം നായകെ? െമയി3  സേഹാദരിയ' ം തtി# േeമമാെണnി# അതി5 സtതം 
മC ള'� നായകന് ഭാവിയി# സേഹാദരിയ' െട മരണവാ%� അറിേയ>ി വ<� സാഹചരhമാqPത്. 

• വില� െ? �C രത ഏ#േJ>ിവ<� സഹായികളാണ് മരി0�തിെ? െസJ?'ക�J് മ'3േപ 
നായകേനാ നായകേനാട് ബEെZBവേരാേടാ ചില സതh\� പറേയ>ത്. 

• നായകെന വ�ി&് ശ9' പാളയ�ിെല�ിയ അനിയ3 , മനസr ്  മാറി Gട' ംബാംഗ\േളാെടാZം 
തിരിെക വ�്  നായകേനാട് മാZിര0H, ഓേരാ<�രായി കhC  ആയി നി�ാണ് ഈ കലാപരിപാടി. 
ഓേരാ<�െരയ' ം കാqേRാഴ' ം നായകെ? വക സമാധാനിZിJല'>ാവേ>താണ്. 

• എല� ാമറിയ'� ശിnിടി/കാരhസI3/G~tാവ3/അtാവ3 രാമ3നായ%. ൈക� മാകr ി5 െതാB് മ' R് 
ഇനിെയേ�െJാ>ിത് കാണാ3 വc എ� ഡയേലാേഗാെട രഹസhം പ'റ�് വിട' കയാണ്. 

• വീBി# െകാ>് വിട' � മC � െപ\ള'ം GBികള'ം,ഒ< േജാലിയ' ം െചcാ� ക� ാZനാ യ അളിയ5ം. 
• മിJ ന�യ'P സ്9ീ കഥാപാ9\ള'ം എHം നായകെ? സാR�ിക ബ'zിമ' Bി# 

സ}%ണ� ാഭരണ\� ന#കി സഹായി0�വരാണ്. 
• പാവം അനിയ3 /അനിയ�ി വGZില'P കഥാപാ9ം വില� �രം ഒB' മില� ാ� പാവമാണ്. ഏB3  

പറയ'�തിന് അZ'റെമാHമില� . ഒ�ി#ട' ത# അനിയ�ാ<െ>nി# അവരായിരി0ം മC � 
േജഷ� െ? ന�ക� അനൗNസ് െചയ്ത് ഇളയ അനിയ�ാെരയ' ം അളിയ�ാെരയ' ം െപ\�ാെരയ' ം 
ശാസി0ക. നായക3 കമാെ�ാരfരം പറയ'കയില� .ഇ�ര�ില'P അനിയേനാ AB' കാെരെനേയാ 
ആണ് നായകന് പകരമായി ഭാവിയി# വില� 3 െകാലെZട' Q�ത്. 

േകാമഡിസീ5ക�േകാമഡിസീ5ക�േകാമഡിസീ5ക�േകാമഡിസീ5ക� 
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• െതാB'  പി�ില്   മറ~് നി#0� ആെള കാണാെത േകാമഡി കഥാപാ9ം വBം കറ\'കയാണ്. 
• ൈക� മാകr ിെല അടിപിടിയി# േകാമഡി കഥാപാ9\ള'െട തtി#�ല� ് , ചാണക0ഴിയി# വീഴ' ക, 

തിള& െവPം,േത\ ഏറിയ'�ത് ഒെJ ഈ രംഗ\ളി# ചി9ീകരിJാം.ചില �>കെള പാR് 
െകാQ� രീതിയി# ഹിപ്േനാൈBസ് െചയ്. നി%Q� േകാമഡിJാ%, ചില തടിയ�ാരായ 
�>കെള കരാെB ആf3 കാണി&് േപടിZിJാ3 സാധി0ം. 

• പ>െ� േകാമഡി താര\� സംഘBന രംഗ\ളി# നി� നില¬ ി# അeതhfനാവ'�ത് കാണാം. 
• െകാBാരം,പഴയ തറവാട് കഥകളാെണnി# ഭരണിയി# ഒളി0� േകാമഡി താര\�. 
• േകാമഡി താര\�J് എ9 �<തരമായ പരിJാെണnില'ം കണ്െണാഴി&് ബാJി കംബ� ീL് 

ഭാഗ\ളില'ം പ� ാസ| % ഒBി&് നട�ി0െമ�ല� ാെത ശരീര�ന് മL് eശ̈\െളാHമ'>ാകില� . 
• േഷാJടി& െകാേമഡിയ�ാ<െട മ' ടി Glം േപാെല നില്0ം. േബാബ് സ്േഫാടനേമാ പടJേമാ 

െപാB' �വെര  അ#Zം പ'ക പyാ�ല�ി# കാണി&് കംബ� ീL് കറ'� െപയി?ടി&് 
അനJമില� ാെത നി%Qെമnില'ം ഇവ%J് ഒരി�് െപാPേല#0�േതാ മL് �<തരeശ̈\േളാ 
.ട%HP സീ5കളി# കാണാറില� . 

• നായക5ം നായികയ' ം ചC > ഇട' േRാള്   എേZാഴ' ം െച<Z് കിB' ം - ഇതി5ം മാ9ം െച<Z് ആരാണ് 
പ'ഴയില'ം Gള�ില'ം ഇട' �ത് ? 

• െമ?# േഹാസ്പിLലില്    എേZാഴ' ം ഫ'P് േകാമഡിയായിരി0ം. പാJിസIാ3/ഇlh3/അേമരിJ3 
eസിഡ?് ആെണ�് പറ~് നട0� ഒ< Êാl5>ാവ'ം. വളെര എഡhCേJLഡ് ആയി ഇംഗ� ീഷ് 
മാ9ം സംസാരി0� മെLാ< Êാl3,പാB് പാട' � മെLാ< Êാl3.മെLാ< Êാlന് ഉണ� ി0Bെ? 
പിടിവാശിയാണ്.ഈ േകാമഡി െമ?# േഹാസ്പിLല'കളി# വയല?ാവ'� Êാl�ാ% Gറവാണ്. 

െമഡിJ#െമഡിJ#െമഡിJ#െമഡിJ#////ആ�പ9ി രംഗ\�ആ�പ9ി രംഗ\�ആ�പ9ി രംഗ\�ആ�പ9ി രംഗ\� 

• േപാളി സയ്തീമിയ ഒ°ാവീര എ� േപരില'P അസ'ഖമാണ് പലേZാഴ' ം നായികമാ%J്. 
അേമരിJയി# മാ9ം മ<HP അെല� nി# ലf�ിെലാരാ�J് മാ9ം അപC %vമായി വ<� 
തര�ില'P അസ'ഖ\�. സാധാരണ അസ'ഖ\െളാHം മലയാള സിനിമയിെല നായികാ 
നായക�ാ%J് ഏ�കയില� . 

• ഐസിയ'വി# കിട0� േരാഗി മരി&ാ# ഇസിജി െമഷീനി# �ാഫ് ഉയ%�ിയ' ം താഴ്�ിയ' ം 
േരഖെZട' �ാം. 

• നായക3 �ിമിനലാെണ�് അറിയാെമnില'ം േഡാക്ടറ�ാ% മിJേZാഴ' ം സഹായികളാവ'H. 
• നായക3 േരാഗാവസIയിലാെണnി# എ9 കന� സ'രfയ'ം േഭദി&് ആ�പ9ിയി# 

വില� െന�ിയിരി0ം.ഒ< നഴ്സിെന ശ}ാസം മ' Bി&് െകാലെZട' Qകയാണ് പതിവ്. 

േകര�േZാലീസ് േകര�േZാലീസ് േകര�േZാലീസ് േകര�േZാലീസ് / / / / ജയി#ജയി#ജയി#ജയി#----    ഐപിസി വGZ'ക�ഐപിസി വGZ'ക�ഐപിസി വGZ'ക�ഐപിസി വGZ'ക� 

• ഐപിസി 302, 420, 707, 912 .ട\ിയ വGZ'കെള0റി&് പരാമ%ശി&് മാ9േമ 
വJീേലാ,േപാലീസ'കാരേനാ,ഐെയയസr ്  കാരേനാ ആയ നായക3 േകസിേനZLി പറയ'കയ'P'. 

• േമല'േദhാഗസI5 െകാട' േJ> അടി മിJേZാഴ' ം െകാേP>ത് അയാള'െട ശിnിടിയായ സാധാ 
േപാലീസ'കാരനാവണം. 

• നായകെ? ജയി# െസല� ിനട' �് അ5കRേയാെട നി#0�യാളാണ് നല�  േപാലീസ'കാര3. ചീ� 
േപാലീസ'കാര3 ആെണnി# യC ണി േഫാമിെ? മ'കളിെല ബB3  .റ�ിBിരി0ം. 

• ജയിലിെല eധാന പണി പാറ െപാBിJലാണ്. 
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• ജയിലില്   ഫ'ഡ് ഭfണം കഴി0�േതാ Gളി0�േതാ ആയ സIല�ാണ് eധാനമായ' ം തല� ്  
നടേJ>ത്. െപാരി~ ഇടി കഴി~് നായകേനാ വില� േനാ വല�  കട' ം കc' ം െചയ്ത് കഴിേ~ 
വാ%ഡ�ാേരാ ഗാ%ഡ'കേളാ എQകയ'P' . 

• ജയിലിെല ഒ< സIിരം GLി വില� േനാ വില� �ിേയാ ഉ>ാവ'ം.ഇവരാണ് ജയിലിെല ഗ�ാവ് 
ഏജ?്മാ%.സ}വ%ഗÎ രതിയ'P ഒേ�ാ രേ>ാ ജയി#Z'Pിക� എ�ിവെരാെJയ'െ>nി# ന�്. 

• േപാലീസ് വാഹനം വരികയാെണnി# ൈസറ3 േവണം.അതിേZാ വളെര രഹസhമായിB് കPെന 
പിടിJാ3  േപാവ'� സീനാെണnില'ം,വളെര നിസr ാരമായ ഒ< പേ�ാളിംഗ് സീ3  ആയാല'ം ൈസറ3 
മിJേZാഴ' ം ഉ>ാവ'ം. 

• മ�ീെട േമാ5ം മ�ി0ം നായക5ം ഒെJ ഒ< േപാലീസ'കാരെന തല� ാ5P ൈധരhം ഉPവരാണ്. 
േപാലീസ'കാരേനാട് സംഘBനം നട�ണെമnി# യC ണിേഫാമിെന മാനി0� നായക3 
യC ണിേഫാമിെ? ഒേ�ാ രേ>ാ ബBN മാ9ം ഊരിZി&് അടി നടQ�താണ്. 

• ഇടിയ' ം മറ'  ഇടിയ' ം ഡയേലാഗടിയ' ം േവെണnി# ഒ< േഷാഡGടിയ' ം ഒെJ കഴി~ിേB മിJേZാഴ' ം 
േകരളാ േപാലീസ് രംഗeേവശം െചc'കയ'P'.അതിേZാ അടി വീB' മ' L�ായാല'ം,അ\ാടീലായാല'ം 
അല�  േപാലീസ് സ്േLഷനിലായാല'ം ! 

• ABയടിJവസാനം േപാലീസ് വ�് വില� �ാെര മാ9ം െതര~'പിടി&് ജീZീേJLിേJ>'  
േപാവ' ം.ഈ െടക്േനാളജി േകരള�ിെല േപാലീസ'കാ% മാ9ം വികസിZിെ&ട' �താെണ�് 
േതാHH. 

ഡµിംഗ്ഡµിംഗ്ഡµിംഗ്ഡµിംഗ് 

• സകല നായികമാ%0ം ഒേര ശബ്ദമാണ്..! 
• ഒ< മാതിരിെZB അtാവ3 /വഴിേപാJ3 /െചറിയ േറാ� ടീമ'ക�െJാെJ ഒേര ശബ്ദമാണ്. 
• അനhഭാഷാ വില� �ാ%െJല� ാം ഒേര ശബ്ദം.തിലക3 ഫാമിലിയില� ാ<െ�nി# ഇവ% വലിയ 

കഷ്ട�ിലായിേZാേയേനം. 

പyാ�ല രംഗ\� െസL്പyാ�ല രംഗ\� െസL്പyാ�ല രംഗ\� െസL്പyാ�ല രംഗ\� െസL്////ഓഫീസ് പരിസര\�ഓഫീസ് പരിസര\�ഓഫീസ് പരിസര\�ഓഫീസ് പരിസര\� 

• ഓഫീസ് റC മാെണnി# വി3േഡായി# നhCേയാ%Jിേ?േയാ മേLെതnില'ം വR3 സിLികള'േടേയാ ഒ< 
പേനാരമിJ് സ| ിJ% ഒBി&ിരി0ം (ഗ�ഫിലാെണ�് കാണിJാ3). ദ'ബായി ആെണnി# ബ'%ജ് 
അ# അറബിെ? സ| ിJ% േവ>ിവ<ം. 

• മരZണിക� െചയ്ത കhാRിനാണ് എംഡി0Pത്.െപBിയ'മായി കടH വ<� എംഡിെയ േനാJി 
�ഡ്േമാ%ണിംഗ് എ�് പറ~് എഴ' േ�L് നി#0�വരാണ് �രിഭാഗം ഓഫീസ് അംഗ\ള'ം. 
അല� ാ�യാെള എംഡി eേതhകം േനാB് െചc'H. 

• എല� ാവ<ം ൈടയ് െകBി മാ9േമ അZീസി# േപാവ'കയ'P'. ഓഫീസി# േപാG� ഓഫീസറ�ാ<െട 
കcി# ഒ< െപBി മസ| ാണ്.അതിെലlാണാേവാ ഉPത് ? 

• ഐടി കRനികളി# േജാലി െചc'�വ% മിJവ<ം ജീവിതം അടി&് െപാളി&് ജീവി0�വരാണ്. 
സ്െ�സr · Pതിനാ# സIിരമായി പµില'ം ഡാ3സ് ക� µില'ം േപാG�വ<ം. 

• േപാലീസ് സ്േLഷെ? ഉ�വശം നല�  ച'വ� ഇഷ്ടിക വാ%ണീവഷടി&് വ&ിരി0ം.ഒ< 
ഗാEിജിയ'െട േഫാേBാ ഉ>ാGം. കtീഷണറ'െട ഓഫീസാെണnില്   േപാലീസ് എ� വാJിെ? 
ഫ'� േഫാം എഴ' തി വ&ിB' >ാGം.േചാദhം െചc'� മ'റിയില്   ഒ< ബ�ബ് സദാ ആട' ം. 

• മ�വാദികള'െട പC ജാമ'റി, മ�വാദം/േഹാമം െചc'� മ'റി എ�ിവ ച'വ� .ണിെകാ>് 
നി%ബEമായ' ം അലnരി&ിരിJണം. ഒ�ിലധികം (എ9േവണെമnില'മാകാം) നിലവിള0ക� 
ക�ി&ിരിJണം. നിലവിള0ക� തറയിേലാ സ| Ï ളിേലാ െവറ'െത െവJാെത ച'വ� .ണിെകാ>് 
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അലnരി&' തെ� െവJണം. ച'മരിേനാട് േച%�് ച'വ� .ണി െകBിയിരിJണം. മ~/ച'വZ് 
കല%� അര> െവളി&മായിരിJണം ഈ മ'റിയി# എേZാഴ' ം. നRC തിരി സ്9ീക� മാറി5 മ'കളി# 
ഉട' 0�ത് േപാെല ഒ< പ'<ഷ സഹായി മ'>് െന�Qട' �് നി#േJ>.>്..സ}ാഭാവികമായ' ം 
ജഗതി uീGമാറാണത്. 

• സഹ നട�ാേരാ േകാമഡി നട�ാേരാ ആണ് മ�വാദി/പC ജാരിെയnി# “ഓം...uീ..” എH മാ9ം 
ഉറെJ പറ~് ബാJി മ�\�J് ച'>നJിയാ# മാ9ം മതി. അ#Zം കാരhഗൗരവമ'P 
മ�വാദിയാെണnി# ശാസ്9വ'മായി യfിേയേയാ മറ'താേയേയാ ബEെZട' �ാവ'�താണ്. 

േഫാNേഫാNേഫാNേഫാN////െമാൈബ# േഫാNെമാൈബ# േഫാNെമാൈബ# േഫാNെമാൈബ# േഫാN 

• െമാൈബ# േഫാണായാല'ം പലേZാഴ' ം ആ<ം നR% േസവ് െചcാറില� ,പകരം േനരിB് ഡയ# 
െചc'കയാണ് പതിവ്. ഡയ# െചയ്ത് റിംഗ് േപാവ'�തി5 മ' േR തെ� െചവിയി# വ&് 
സംസാരവ'ം ആരംഭി0ം. 

• െടലിേഫാN എകr ് േച�ിെല അലകr ാണ് eധാനമായ' ം വില� �ാ<െട സ'eധാന വിവര\� 
നായകന് എ�ി&് െകാട' 0�ത്. 

യാ9യാ9യാ9യാ9////വാഹനംവാഹനംവാഹനംവാഹനം 

• രാേജB3 എേZാ� ബിസിനസ് യാ9 െചയ്താല'ം പ>െ� തി<വനlപ'രം എയ%േപാ%Bി# ഒ< 
ഇlh3 എയ%ൈല3സ് വിമാനം െപാ\'�േതാ താഴ' �േതാ ആയി കാണിJാവ'�താണ്. 

• പ>െ� മtC Bി സിനിമകളി# മഴേയാ –കാേറാ - േബബി ശാലിനിേയാ ഉെ>nി# ഉറZാണ് ഫ� ാഷ് 
ബാJിെലേ\ാ െപയ്െതാ< മഴയ�് മtC BിJ് ഒ< ദ' %ബലനിമിഷം ഉ>ായിB' >്. 
സാധാരണയായി  സ'ഹാസിനി,സ'മലതേJാ എ�ിവ%Jാണതി# ഡാേമജ് പLിയിരി0�െത�് 
അ5മാനിJാം. 

മറ' ക്മറ' ക്മറ' ക്മറ' ക്////െവടിെവടിെവടിെവടി////െവB് െകാ> പാട്െവB് െകാ> പാട്െവB് െകാ> പാട്െവB് െകാ> പാട് 

• പ>് കാലെ� സിനിമകളി# സേഹാദര\� ൈക� മാകr · മായി ബEിZിJാ5P സIിരം 
ആശയ\ളിെലാ�ാണ് മറ' ക്,േലാJL്, G~'�ാളി# ഒ<മി&് െവB'  െകാ>േതാ കരZ3 
ബാധി&േതാ ആയ പാട്. ഇടിെവBി മഴെപയ്ത രാ9ിയി# േചാര0~'\� ര>'ം,നാല'ം ആറ്  
വഴിJ്. ÊാlിയാG� അt ൈക� മാകr ി# ഇെതല� ാം ഓ%െ�ട' 0ം.ഇത് ഹി=ിസിനിമയില'ം ഏെറ 
eേയാഗി&' ക>ിB' >്. 

eാ%,നeാ%,നeാ%,നeാ%,ന----    പPിപPിപPിപPി----പBJാ%പBJാ%പBJാ%പBJാ%----ആരാധനാലയ\�ആരാധനാലയ\�ആരാധനാലയ\�ആരാധനാലയ\� 

• ഇടവകയിെല eമാണി സIിരമായി ഇBി&3/മാമ&3/കറിയാ&3 .ട\ിയ &�ാരാണ് :) 
• നായകെ? അZേനേയാ അtേയേയാ പPി െസമിേ�രിയി# അടJ�ിെല� �് ഇBി&3 & 

പാ%Bി.അവസാനം െതtാടി0ഴി ലfhമാ0� നായകന് eതികാരം മിJവാറ' ം ഇBി&െ? മകേനാ 
മക�േJാ ഉP അപകടമരണവ'ം േപാസ| ് മാ%Bവ'മാണ്. 

• പPിയിെല ഗായകസംഘ�ിെ? Aെട നായക3 ഫ'�ൈJ ഷ%B' ം മ'>'മായി നി0െമnില'ം ഫ'� 
പാB് നായക3 മാ9േമ പാട' കയ'P'. ബാJി Aെട നി#0�വ%J് ആ..ആ..ആ..എ�് മാ9ം 
പാടാേന അവസരമ'P'. 
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• ആെരെയnില'ം അeതhfമാJാ5P സIല\ളാണ് കാ�ി,രാേമശ}രം,േകദാ%. കാല\�J് 
േശഷം െപാBിZ'റെZട' � കഥാപാ9വ'ം ഈ സIല\ളിെല യാ9 കഴി~് വ<�വരാണ്. 

• മ'സ� ീപPി,അRലം,പാളയം പPി എ�ിവ ഒ< കാലെ� സകല സിനിമയ'േടയ' ം ൈടLി# 
സീ5കളി# eതhfെZBി<H. 

ഗ%ഭംഗ%ഭംഗ%ഭംഗ%ഭം----    ഗ%ഭാവസIക�ഗ%ഭാവസIക�ഗ%ഭാവസIക�ഗ%ഭാവസIക� 

• െപണ� ്  ഓ%Jാനി&ാല്   ഭ%�ാവിന് ഒHം മനസr ിലാവില� .അtായിയtേയാ മL'  സ്9ീകേളാ 
നാണേ�ാെട കളിയാ0�ത് വെര. അറി~് കഴി~ാ#Zിെ� ഒ< രfയ'മില� ാ� 
ആേഘാഷ\ളാണ് നായക3 പzതിയിട' �ത്. പ>െ� സിനിമകളി# ഈ വാ%�യറി~് 
മാ\േയാ ഓറേ�ാ GBിയ'ട' Z'കേളാ ഒെJ വാ\ി ൈബJി# അതിേവഗം നായകെനയാണ് 
കാണി0�െതnി# പി�ീട' P �ശhം ദ'രlമായിരി0െമ�് സC ചിZിേJ>തില� േല� ാ. 

• ചില നായക�ാ% നായികയ'െട വയറി# തലെവ&് െകാ&ിേനാട് സIിരമായി കി�ാരം 
പറയ'�വരാണ്. താ3 ഗ%ഭിണി ആെണ�് പലേZാഴ' ം നായികയ' ം അറിയ'�ത് ശ%�ി0േRാ� 
മാ9ം. 

• ൈഗനേJാളജിസ| ്  േപഷh?ിെ? നാടിമിടിZ് േനാJിയിB് കN�ാ�േലഷ3സ് പറയ'H. 
• േലഡിേഡാക്ട% ഗ� ൗസ് ഊരിെJാ>് വാഷ്േബസിനിെല ടൗvലി# ൈക.ട&് െകാ>് 

ഗ%ഭമ'െ>�് പറയ'H. 
• പണJാരി െപണ� ്  വിവാഹ�ി5മ'േ� ഗ%ഭം ധരി&ാ# ഉടെന ഊBിയിേലാ ബംഗളC േരാ ഉP 

ആ?ിയ'െട വീBി# eസവിയ്0H.G~് eസവേ�ാെട മരിെ&�് കPം പറയ'H.വീ>'ം 
എല� ാമറിയ'� അnി�/ആ?ി. ഷാ� പ'ത& മധhവയസ്Jരായ സ്9ീ കഥാപാ9\�Jാണി�രം 
ബാലചാപ\� േനരിടാ3 ഭാഗhമ'>ായവ%. 

• ഗ%ഭിണി സ്െLZി# വീണാ# ഒെ�ാഴിയാെത സകലപടികള'ം ഉ<>് വീഴണം.െത�ിവീണ് ഗ%ഭം 
അലസ#.കാല¬ ാദം കാണിയ്0േRാ� േചാര ഒഴ' G�താണ് ഗ%ഭമലസ'�തിെ? 
അടയാളം.സ്െLZിെല� nി# വില� െ? ചവിBായാല'ം മതി. 

സംഘBന രംഗ\�സംഘBന രംഗ\�സംഘBന രംഗ\�സംഘBന രംഗ\� 

• നB' & െവയിലി# മഴ െപcി&് ചി9ീകരി0� സംഘBന രംഗ\ളി# നിഴല'  കാq�ത്. 
• പ�് മ'¯റ് ആള'ക� േനാJി നി�ാല'ം ഈ സംഘBനം നടQ�വെര പിടീ&് മാLാ3 

uമി0കയില�  തെ�യ'മല�  ച'L'ം Aടി നി#0� കാണിക� അടിനട�ാ5P ഒ< ഏരിയ 
�തhമായി ഉ>ാJിെJാട' 0�.മാണ്. 

• സിനിമയ'െട .ടJ�ിേലാ ഇ?%െവല� ി5 മ' േRാ നായകന്  െകാJയില്  വീഴ' കയാെണnി# 
െകാJയ'െട താെഴ ആദിവാസിക� ഇേ\ാെര എട' േ�ാ>് േപായി മ<H െകBി തിരി&് വിടാ3 
കാ�് നി#Z'>ാവ'ം. 

• ൈക� മാകr ിനട' െ�\ാ5മാണ് െകാJെയnി# െകാJയി# ആക്ച}ലി വീഴ' �ില� .പകരം 
പാറZ'റ�ി5 താെഴ ഒ< വPിയി# Ñ\ി നി�് �തhമായി വില� െന െകാല� ാ3 വരികയാണ്. 

• സംഘBനരംഗ\ളി# അട' �ിരി0� ൈബJി5ം കാറി5ം ഒHം കീ/താേJാ# കാqകയില� . 
ച'tാെത കയറി ഓടി&് േപാവാ3 പLിയ അ�രം വാഹന\ളാണ് സIിരമായി സിനിമയി# 
ഉപേയാഗിJാറ'Pത്. 

• ൈക� മാകr ില്   വില� െന അടി&' നിലം പരിശാJിയിBിB' ം കലി തീരാ~' G�ിെJാല� ാന്  ഒ<\'� 
നായക3 ..സംഭവസIലേ�J് വിവരമറി~്  ആ നിമിഷം ഓടിെയQ� നായിക..രംഗം ക>് 
നായകെ? േപെരട' �് ഉറെJ വിളി0H. എകr 3�ിJായി മാറിെJാ>ി<� നായക5 
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സIലകാലേബാധം വരികയ' ം ക�ി താെഴയിട' കേയാ വില� 3 കിട0�തിെ? ൈസഡി# G�ി 
നി%Qകേയാ െചc'H. ൈസഡി# G�ി നി%Q� ക�ിയാണ് വില� െ? അവസാന ആയ'ധം. 
േefക<ം സകലമാന ജന\ള'ം വില� െ? കcി# ക�ിയ'െ>േ�ാ%�് 
ശ}ാസമടJിZിടി&ിരി0േRാഴ' ം നായകനത് uzി0�ില� . ഈ ഇടേവളയി# വില� 3 ആ 
ക�ിെയട' �് G�ാം,ഒHകി# ഇടJ് കയറ'� നായികേJാ,അെല� nി# മLാ%0േമാ 
Gേ�#0കയ'ം നായകന് ഒരിJ#ടി വില� െന െകാല� ാ5P അവസരവ'ം 
ൈകവ<H.ഇ�വണ യാെതാ< മാേZാ പീന#േകാേഡാ ഒHം നായക3 അ5വദി0�ില� . 

• സിനിമയില്   ഇടി .ട\'�ത് സിLിയില്  നട'  േറാഡിലായിരി0െമnില'ം ഒLയിടിJ് പിെ� ര>് 
േപ<ം െത\ി3  േതാZിെലQം,ഇടി മ' റ'G�േതാേട കരിn#/െചn# ക}ാറിക�,കടZ'റം 
അെല� nി# പണി തീരാ� െകBിട\�,േഗാഡൗN എ�ിവിട\ളിേലJ് സൗകരhാ5സരണം 
മാറാവ'�താണ്. 

• വില� 3 െചയ്ത െകാലപാതക�ിന്  ഒേരെയാ< സാfിേയ കാqകയ'P'. പേf ആ സാfിെയ 
െകാല� ാ3 അേ\െര ടൗണി#ടി അRതിനായിരം േപ<െട മ'Rി#െട ഓടി0കയ'ം ചില� േZാ� 
എല� ാവ<ം കാNെക െകാലെZട' Qകയ'ം െചc' ം. അേZാള'>ാG� സാfികെള വില� 3 
സാfികളായി കണJിെലട' Jാറില� .ചില ബലാ#സംഗസീ5കള'ം ഇ�രമാണ്,പBണ�ിെ?േയാ 
നാB' കാ<െടേയാ മ'�ിലിB് ഓടി&ാണ് നായികെയ ബലാ#സംഗം െചcാ3 uമി0ക. 

• അടി നട0� സIലേ�ാ/�ൗ>ിേലാ GഴീേലാB് കാല'നീBിയ അt&ി,eായമായ അt എ�ിവെര 
കBിേലാെട െകാ>് വ<ം.അവസാനം വില� െ? െവB്/െവടിയ'> തട' Jാ3,അt,അച� 3,അ9യ'ം 
നാ� വിേരാധിയായ അവസാനം സതhമറിയാവ'� േചB3/അനിയ3,മL് കസി3സ്,നായികാ-നായക 
സംഗമ�ിന് വിഘാതമായി നി�ി<�,അടിയlിരമായി ഒഴിവാേJ> സഹനായക�ാേരാ 
അ\െന ആെരnില'ം മതിയാവ' ം. 

• വില� �ാ%0ം സബ് വില� �ാരായ ഒേരാ ഇടിJാര5ം eേതhകം eേതhകം ഇടിJാ5P 
അവസരമാണ് നായക3 െകാട' 0ക. 

• Gറ&് േനരം ഇടി&് േബാറഡി&് കഴിയ' േRാ� അവസാനെ� ര>് ഇടിJാെര ച'tാ കണ� <Bിേയാ 
ൈക െകാ>് ഓ\ിേയാ പhാടിZി&ാ# മതി. െപായ്േJാള'ം. 

• െവടിയ'> കയറിയാ# ക�ിയ' ം റt'ം xല'ം വിള0ം ഉെ>nി# കഥാപാ9\� തെ� 
േഗാഡൗണിേലാ �ഹയിേലാ ഒെJ ഇ<H െകാ>് ഉ> പ'റെ�ട' �് .�ിെJBി അഡ്ജസ| ്  
െചയ്ത് െകാP'ം. 

• പ&Jറി മാ%JLിെല സകലമാന പ&Jറിക�, ഉdവ>ിക�,മീ3 മ�hമാ%JLിെല 
മാംസQ>'ക� ഒെJയാണ് സംഘടന�ി5 പLിയ മL് പyാ�ല\�.കാരhഗൗരവേമറിയ 
സംഘBന\ളാെണnി# ൈപZ് െപാBി െവP�ിേലാ കടലി#�ിരയി# മ'Jിയ' ം താQം വലി&' 
കയLിയ'െമാെJ ഇടിJാവ'�താണ്.നായകെ? കcി# ആയ'ധ\ള'െ>nില'ം അത് 
eേയാഗിJാെത നല�  ഇടി ഇടിJണം. ഇടി ഇടി&് മാ9േമ നt'െട സിനിമകളി# വില� �ാെര 
തരിZണമാJാ3 സാധി0കയ'P'. െമഗാസ| ാ% ആെണnി# ഒരിടി കഷ്ടി മതിയാവ' ം,ഒHകി# അത് 
xറിടിയായി മാLെZട' കേയാ,റിZീL് െചയ്ത് കാണി&് എഫ്കLാ0കേയാ െചcാം. ഇടി മസ| ാണ്. 

ലിംഗമാL\�ലിംഗമാL\�ലിംഗമാL\�ലിംഗമാL\�/ / / / ആസ�ിക�ആസ�ിക�ആസ�ിക�ആസ�ിക� 

• ഒ< െപണ� ിെനേZാെല ആെണ�് ക<തിയ അവെന അവള്  അവസാനം ആണാ0H.അവെ? 
ആണ�ം അവളിലC െട പ'ന%wനി0H.ഈ െപണ� ിെ? സ}ഭാവമ'P നി%tലെന അല� ാെത ആ 
നായികJ് മLാെരയ' ം ഇഷ്ടെZട' �ില� .അവെ? G~ിേന�െ� േവണെമ�് അവ� 
വാശിപിടി0H. 
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• ആq\േളേZാെല േജാലിക� െചc'കയ' ം കാB' േപാ�ിെ? ശൗരhവ' ം eകടിZി0� നായിക 
നായക3 ച'>�് ഘനമായി പLി0� ഒ< ച' ംബന�ിേലാ ആലിംഗന�ിേലാ തെ? 
സ്9ീത}�ിെ? ഭാവ\ളിേലJ് തിരിെക വരാവ'�താണ്. 

• ആസ�ിയ'P െകാ&tമാ<െട െബഡ് റC മി# ഒ< Gതിരയ'െട പടം നി%ബEമാണ്.ൈ�വ% 
,േവലJാര3 ,േതാBJാര3, ബ� ൗസിെ? അളെവട' 0� തc#Jാര3 എ�ിവരാണ് ഇവ%0P 
ആuയം. നായകെനയാണ് ആസ�ിേയാെട സമീപി0�െതnി# നായക3 അവെര പറ~് 
മനസിലാ0കേയാ പ'ഛേ�ാെടേയാ േകാപേ�ാെടേയാ  തിരി&യ0കേയാ െചc'കയാണ്. 

• പBാളJാ<െട ഭാരhമാ%,ഗ�ഫ് ഭാരhമാ%,നഴ്സr · tാെരാെJ സ}ല¬ ം പിശGPവരാG�തി# െതLില� .. 

മരണംമരണംമരണംമരണം 

• ആെരnില'ം ഉറJ�ി# മരണെZട' കയാെണnി# Gല'Jി വിളി&്.അനJമില�  എ�് കാqേRാ�  
(((((((േനാ))))))) എ�് പറേയ>താണ്. 

• കഥയി# മരിJാനാണ് േയാഗെമnി# െചറിയ ഒ< ആകr ിഡേ?ാ ഒ< കRി െകാ>് തലJ് 
െകാBിയാേലാ മതിയാവ' ം.മരിJാ3 പ� ാനില�   എ�താണ് കഥയിെലnി# േറാഡ് േറാള% തലയി#ടി 
കയLിയാല'ം മരി0കയില� ാ� നായക3. 

• നാBിെല എല� ാവ<ം ഓട' കയാണ്..Gേറ കാല'ക� മാ9ം കാണി0H..അവസാനം എല� ാവ<ം 
െചെ�QേRാ� കാq� കാഴ്ച GളJരയിേലാ കട#Jരയിേലാ ബലാ#സംഗം െചcെZB 
നായികേയാ �C രമ%�നേമL നായകെ? ബE' Jേളാ,AB' കാേരാ പGതി െവP�ില'ം പGതി 
കരയില'മായി മരി&'   കിട0�താണ്. 

• പതിവില� ാെത  ചിരിയ' ം കളിയ' ം കാണി&ാ# അട' � സീനി# മരണം ഉറZാണ്. 
• ഓZേറഷ3 തീയLറി# നി�് പ'റ�ിറ\'� േഡാക്ട%J് സാധാരണയായി േരാഗി 

മരിെ&�റിയിJാ3  ഒെരാL വാചകേമയ'P'   “ ഐയാം േസാറി”..! . ഇത് പLിെല� nി# ഒ�് േനാJി 
സnടേ�ാെട േതാളി# തBി നട�് േപാകാം.ഇനി കണ്�ാച'േലഷ3 എ�ാണ് േഡാക്ട% 
പറയ'�െതnി# eസവം നടH.ബാക്�ൗ>ി# GBിയ'െട കര&ില'>ാവണം. 

• ഇനി േഡാക്ട% നായകേനാട് “താ3 വo പറയെB” എ�ാണ് .ട\'�െതnി# െകാേ&ാ തPേയാ 
ആെരnില'ം ഒരാ� മരണെZBിരിJണം. 

Êാl്Êാl്Êാl്Êാl് 

• ÊാdPവെരാെJ സാധാരണയായി തലയിണയ'ം െമ�യ'ം പ~ിJിട' കയാണ് (മ' റി മ' ഴ' വ3 
െമ�യ'ം തലയിണയ'ം G�ിെZാളി&് പ~ി പറQക) െചcാറ'Pത്. 

• നായകേനാ നായകെ? ഇഷ്ടJാ%േJാ ആണ് Êാെlnി# േശാകമയമായ അlരീfമാവ'കയ' ം 
അല� ാെത Êാl് മLാ%െJല'മാെണnി# േകാമഡിയാവ'കയാണ്. 

• വീBിെലാ< ച\ല മസ| ാണ്..പി�ീട് പാരRരhമായി അത് അ5ഷ� ിJാ5P അവസരവ'ം ഉ>്. 

പ'.ZണJാര3പ'.ZണJാര3പ'.ZണJാര3പ'.ZണJാര3 

• സIലെ� പ'.ZണJാര3 െമായ്തീേനാ/വ%ഗÎ ീസ് മാപ� േയാ ആയിരിJണം..ഇവ<െട കcിേല 
ഇേZാ കാശ് െരാJം എട' Jാ5P'. പc�ാ% ഗ�ഫിേലാ/അേമരിJയിലാേയാ>ാണീ അവസIാ 
വിേശഷം.ഇവ% മിJവാറ' ം GRിള' G�ി ക~ി Gടി&്  േജാലി െചയ്ത പഴയ തറവാട് വാ\'േകം 
െചc' ം.നായക3 ഈ fയി& തറവാB് കാരനാെണnി# പി�ീട് വ�് കംബ� ീL് 
പ%േ&സാവ'�താണ്. 
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ഭfണംഭfണംഭfണംഭfണം////ചായചായചായചായ////കടികടികടികടി 

• ഒ< സിZ് ചായ മാ9േമ നt'െട കഥാപാ9\� സാധാരണയായി ചായGടി0� രംഗ\ളി# 
GടിJാറ'P'. 

• ആവശhെZB'  തീ<ം മ'3േപ ചC ട' ചായ വ<�.ം, അത് െസJ?ി5Pി# വലി&' Gടി0കയ'ം 
െചc'� സീ3 തB' കടയില'ം േഹാBലില'ം ഉ>ാവാറ'>്. 

• സR�െ? ൈഡനി\്  േടബിളില്  എേZാഴ' ം ആZിള്  കാqം,വBം കറ\'� Ć B് പാ9വ'ം. 
• ബാzhതകള'ം eശ̈\ള'മ'P നായക3 ഒരിJല'ം സമയ�ി5 ഭfണം കഴിJില� . പാതിരാ9ിയില'ം 

നായകെ? അt ഭfണം പക%�ി െവ&് കാ�ിരി0ം. 
• ഇേത നായക5 ഒരിJല'ം ഭfണം മ'ഴ' വ3 കഴിJാ3 സാധിJില� . ര>'<ള കഴി0േRാേഴ0ം 

അtയ'െട/ അച� െ?/ അtാവെ? പരാതിേയാ GLെZടC �േലാ കാരണം ഭfണം നി%�ി എഴ' േ�L് 
േപാGം. (നായക�ാ% ബാJി െവ&ിB'  േപായ ഭfണം ഉ>ായി<െ�nി# നാBിെല പBിണി 
മാLാമായി<H എ�് കഥാ��് അഷ്ടമC %�ി ഒ< േലഖന�ി# പറ~ിB' >്) 

• ചായയി# “വിം” എ� േസാZ'െപാടി മാ9േമ കലJിെJാട' Jാറ'P'. മലയാള സിനിമ ഉ>ായ കാലം 
മ'ത# ഇHവെര ‘വിം’ അല� ാെത മെLാ< °ാ3ഡ് േസാZ'െപാടി ഉപേയാഗി&ിBില� . ‘വിം കലJിയ 
ചായ/ജhCസ്’ കഴി&് തീ<േRാേഴ0ം വയറിളJം ആരംഭി&' കഴിയ' ം. Gടി&ത് േകാമഡി 
താരമാെണnി# ര>ിലധികം തവണ കസി# േപാG�ത് കാണിJണം. 

• നാBി3പ'റെ� നായികെയ നഗര�ിെല നായക3 േeമി0കയാെണnി# ൈഫവ് സ| ാ% 
േഹാBലിെല ഭfണ�ിന് നhCഡി�് ആയിരി0ം ഭfണം. ൈനഫ'ം േഫാ%0ം ഉപേയാഗി&് 
നhCഡി�് കഴിJാ3 uമി&് പരാജയെZB് �ാമീണ നായിക ഒട' വി# ൈക െകാ>് വാരിJഴി0ം. 
നിഷ്കളnനായ �ാമീണ നായകനാെണnില'ം ഇ. തെ� സംഭവി0ം. ഇത് കൗ.കപC %vം 
വീfി0ക എ�താണ് േമാേഡN നായകേനാ നായികേയാ ഈ അവസര�ി# 
െചേc>ത്.േകാമഡി താര\ളാണ് നhCഡി#സ് കഴി0�െതnി# പറേയ>തില� േല� ാ. 

• �ഷിJാരനായ നായകെ? വീBി# എല� ാവ<ം േമാര് /സംഭാരം / ക~ിെവPം എ�ിവ മാ9േമ 
Gടി. വP'വനാട3 eേദശെ� വീട' കളില'ം ഈ പാനീയ\െള ഉ>ാA. അവ% ഒരിJല'ം ജhCസ്, 
നാര\ാെവPം എ�ിവ ഉപേയാഗിJാറില� . 

• മധhതി<വിതാംA% eേദശെ�(അല� ാ� eേദശേ�യ'ം) മിJ �സ്തh3 GടC ംബ\ളില'ം 
സ്9ീകളടJം (eേതhകി&'ം വയസr ായ മ'�ശi ിമാ%,അt&ിമാ%) മദhപി0ം. തേ?ടിയായ അtായി 
കഥാപാ9\� ആq\ള'െട മ'�ി# െവ&' തെ� അവ<െട മദhഗ� ാസr ്  ൈകJലാJി വായിേലJ് 
ഒഴി0�താണ് ക>് വ<�ത്. 

മതംമതംമതംമതം----ജാതിജാതിജാതിജാതി 

• പഠിZ' ം വിവരവ'ം ഉP സാധാരണJാരനായ ഒ< മ'സ� ീമിെന ക> കാലം മറH. പ& അരZBയ' ം 
നര& താടിയ' ം കcിെലാ< കാല3 Gടയ' ം ഇല� ാ� മ'സ� ി\െള ഈയട' � കാല�ാണ്  ക>'  
.ട\ിയത്. 

• ചീ�െZണ� \േളാ േമാേഡN സ്9ീകേളാ ഒെJ �ിസ്തhാനിക� അേവ>ി വ<� 
അവസIയാq>ായി<�ത്.. 

• േകായി ബിരിയാനീം െബ&് ഏRJവ'ം വിB് അPാ�് വിളി0� െതാZി െവ& ഹാജിയാരാെണnി# 
കPJട�ായിരി0ം മC Zെര െമയി3 ബിസിനസr ് . െകേBhാെള േപര് സC റ, GേBhാള് 
സ'റ്,കാതറ്..ബലാെല, ഹമ'േJ, ഹിമാേറ..അറാെRറേ�ാെന, എ�ി\െന ഇടJിെട പറേയം 
െചc' ം. 
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• മ'സ� ിം കഥാപാ9ം നിസ്കാര തഴRിേനZLി അനJ് എlാÓാ ഹിമാേറ അറിc എ�് 
േചാദിJണം.  

�ാമം�ാമം�ാമം�ാമം----GടിZകGടിZകGടിZകGടിZക 

• വട0ം ഭാഗവ'ം െത0ം ഭാഗവ'ം ..ഉ�വം നട�ാന്  മ�രം..ര>് േദശ\ളില്   ഏെതnില'ം ഒ< 
വീB' കാര്   വില� ന്  പfം..മLവര്   നായക �ണമ'P ആള'കള്   , ഇത് വPം 
കളിയാവാം,േകാഴിേZാരാകാം,കളരിZയേLാ മL് ആേയാധന മ�ര\േളാ ഒെJ ആവാം. 

• പലേZാഴ' ം �ാമ�ിെ? മാനം രfിJാ3 േവ>ി നായികയ'െട അച� 3 മC Z3 നായികെയ G<തി 
േപാല'P ആചാര\ള'മാവാം. 

അവാ%ഡി5 േവ>ി ചി9ീകരി& സിനിമക�അവാ%ഡി5 േവ>ി ചി9ീകരി& സിനിമക�അവാ%ഡി5 േവ>ി ചി9ീകരി& സിനിമക�അവാ%ഡി5 േവ>ി ചി9ീകരി& സിനിമക� 

• അവാ%ഡ് പട\ളില്   ഒരാള്  ബസr ില്  കയറിയാ9 െചc'� സീനില്  േപാG� വഴികള'ം ഒേരാ 
ജംf5ം ചി9ീകരി&് സമയം നീJാവ'�താണ്. 

• എNപ.കളിെല സിനിമകളാെണnി# റൗJയ'ം ഒLമ'>'മാണ് നായികമാ<െട സIിരം േവഷം. 
• ശബ്ദമായിേBാ േവഷമായിേBാ  മ' രളി േമേനാ3,G0 പരേമശ}ര3 ഇ�രം സിനിമകളി# 

എവിെടെയnില'മ'>ാവ'ം. 

െപണ� കാണ#െപണ� കാണ#െപണ� കാണ#െപണ� കാണ#----വിവാഹ&ട\'ക�വിവാഹ&ട\'ക�വിവാഹ&ട\'ക�വിവാഹ&ട\'ക� 

• െപണ� ്  കാണാ3  െചല� 'േRാ� മ'തി%� ആെരnില'ം പറയ' ം "പഴയ കാലെമാHമല�  െചറ'J5ം 
െപണ� ി5ം എെlnില'ം സംസാരിJാ5>ാവ'ം" ..ഇത് സിനിമ .ട\ിയ കാലം 
മ'തല'Pതാണ്..അേZാ ഇവ<േ�ശി0� പഴയ കാലം േഹാേമാസാZിയ3സിെ? കാലഘBമാേണാ? 

േക� ാസZ'ക�േക� ാസZ'ക�േക� ാസZ'ക�േക� ാസZ'ക�----ഇ3െ�ാഡf3ഇ3െ�ാഡf3ഇ3െ�ാഡf3ഇ3െ�ാഡf3----ൈക� മാകr ്  സീ5ക�ൈക� മാകr ്  സീ5ക�ൈക� മാകr ്  സീ5ക�ൈക� മാകr ്  സീ5ക�     

• സിnം പ'ലി Gതിര എ�ീ  ഗ\േളെതnില'െമാ�ിേനയാണ് നായകെന ആദhമായി കാണി0േRാ� 
മാറിമാറി കാണി0വാ5Pത്. 

• ഫ' ട്േബാ� �ൗ>ി# സിസ%JിJ് െചയ്ത് േഗാളടി0� നായക3,�ിJLാെണnി# സികr % 
അടി0കേയാ അത് കhാെ&ട' 0�േതാ ആയ നായക3 േറസി\ാെണnി# തലയി# നി�് 
െഹ#മLC രി മ' ടി െകാട~ിറ\'� നായക3,GതിരേയാBം,രഥേമാBം,േകാഴിേZാരാെണnി# 
േകാഴിെയ കേÓാ� െചc'�ത് അ\െന .ട\ിയ'P ഇ3െ�ാഡf3 സീ5കളാണ്  ആf3 
സിനിമകളിെല നായ5 േവ>ത്. 

• കാറ് വH നി#0H.ആദhം അട& േഡാ% കാണി0ം.കാറിെ? ഒ< 360 ഡി�ി േഷാB് 
ആവാവ'�താണ്. പ.െJ അത് .റ0ം.കാലിെ? േക� ാസZ് വ<ം.നായക3  ഇറ\'ം.തല കറJി 
െവറ'െത ച'Lില'ം േനാ0ം. സIലം എവിെട എ�െതാHം കാരhമല� . എവിെട കാറ് നി%�ിയാല'ം, 
ഇറ\ിയാല'ം േനാJിയിരി0ം. 

• സിനിമയില്   അഭിനയി& എല� ാവ<ം,അതിേZാ ൈക� മാകr ി\് മC �ാറിലാെണnില'ം അവസാന 
സീനിെല േഫാേBാJ് േപാസ് െചcാ3  എ�ിയിരി0ം.�ഭം ! 

• കഥ �ഭപരhവസായിയായി എ�് കാണിJാനായി അവസാന സീനി# �C Z് േഫാേBായ്J് 
ആ�Jാെര നി%�ിയേപാെല സ്�ീ3 മ'ഴ' വ3 ആ�Jാ<ം പിെ� ചി9�ിെല ഏേതല'ം 
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െകാേമഡിയെനെകാ>് ഒ< ‘ചളി വിL്’ അടിZി&് എല� ാ<Aടി “ഹ ഹ ഹ“ Hം പറ~് ചിരി0കയ'ം 
(സിനിമകാq� കാണിക� ഒഴിെക), അേതാെട ‘�ഭം‘ എഴ' തിJാണി0കയ'ം െചc' ം. 

• ഇത് .ടര3 ചി9മാJണെമ�ാണ് ഉേ�ശെമnി# ഒ< ആ?ിൈക� മാകr ി5P സ്േകാZ് ഇടണം. 
• �C Z് േഫാേBായി# നി�് ആെരെയnില'ം ഓടി&് സ്�ീനി# േസ� ാ േമാഷനാJി കയLി നി%Q�.ം 

നല� താണ്. 

ബലാ#സംഗംബലാ#സംഗംബലാ#സംഗംബലാ#സംഗം----േവഴ്&േവഴ്&േവഴ്&േവഴ്&----ആദhരാ9ി .ട\ിയവആദhരാ9ി .ട\ിയവആദhരാ9ി .ട\ിയവആദhരാ9ി .ട\ിയവ 

• സീ3 .ട\ി അവസാനഘB�ിേലJ് കട0േRാ� െബഡ് ഷീL് മ' റ'JിZിടി&ിരി0� 
നായികയ'െട ൈക േക� ാസZി# കാണി0H. (സീ3 .ട<H ) അവസാനം നായിക ടേZ�് 
െബഡ്ഷീLി# നിHP പിടി വിട' H. ൈകവിരല'ക� പതിെയ നിവ<H .. 

• െബഡ് ഷീLി# നിHP പിടിവിB് നായികയ' ം നായക5ം വിര# േകാ%�് പിടി&ിരി0�ത് 
േക� ാസZി# കാണി0Hെവnി# അത് നായക3 കീഴ്െZട' �ിയത് നായിക എേ�ായ് െചയ്. 
എ�് േവണം ക<താ3. 

• ൈകc'െട ഭാഗ�് മാ9ം കീറിയ �സr ിലC െട ബലാ#സംഗം െചc'�െത\െന ആെണ�് ഒ< 
പിട' �വ'ം കിB' �ില� . 

െവPമടി സീ5ക�െവPമടി സീ5ക�െവPമടി സീ5ക�െവPമടി സീ5ക� 

• ഒളി&ി<�് െവPമടി : പാടേ�ാ പറRിേലാ ഒ< Gടം കP'ം ര>'  േപ<മായി GടിJാ3  ഇരി0H. 
നായകെ? അt /നായിക ആ വഴി വ<H ര>'  േപ<ം േവഗം പ.\ിയിരി0H 

• ഫ'ള്   േബാBി# മദhം പ� കാടി Gടി0�ത് േപാെല െവPം േച%Jാെത വായിേലാB'  ഒഴി&് 
Gടി&ാല'ം Aളായി നട0�,കZാസിLി ഉP നായക3. 

• േഹാസ| ലിേലാ മേLാ ആെണnി# വാ%ഡ3 അ&േനാ ശിnിടിേJാ ഒ< സ്മാ� െകാട' �ാ# 
െവPമടി സtതി0�താണ്. 

• eധാനമായ' ം ഒ< GZിയാണ് പല േകാമഡി വില� 3 കഥാപാ9\േളയ' ം നായകെ? വശേ�J് 
േച%0�ത്. ചിലJ് എ9 പണം െകാട' �ാല'ം വാ\'കയില�  പകരം ഒ< GZി മതി എ� 
നിലപാടാെണട' 0ക. 

ഡയേലാ�ക� ഡയേലാ�ക� ഡയേലാ�ക� ഡയേലാ�ക� ////ഭാഷാ eേയാഗ\�ഭാഷാ eേയാഗ\�ഭാഷാ eേയാഗ\�ഭാഷാ eേയാഗ\�////സ� ാ\്സ� ാ\്സ� ാ\്സ� ാ\് 

• മലയാള സിനിമയിെല ഒ< ഡയേലാഗ് ക� ീേഷ - “കഴ' �ി# താലിെകB' ക”. ആ<ം കല� hാണം 
കഴി0കേയാ വിവാഹം െചc'കേയാ ഇല� , കഴ' �ി# താലിെകB# മാ9േമ ഉP'. 

• േബാധം വിB' ണ<േRാള്   (മിJേZാഴ' ം നായിക) കഥാപാ9ം മിഴി&' േനാJി..” ഞാനിേZാള്   
എവിെടയാ...നി\െളാെJ... ആരാ?”. 

• പ<\'�തിന് / ചt'േRാ� / ചt# മറJാ3 / ഉ�രം കിBാതാവ'േRാെഴാെJ മലയാള 
സിനിമയിെല എല� ാ കഥാപാ9വ'ം പറയ'�ത് : - “ അത് പിേ�....” 

• സീനി# നിHം പ'റQ േപാG� ഏത് കഥാപാ9വ'ം േപാG�തി5 മ' ന്പാ◌ിയി “ 
എ�ാZിെ�...ഞാനേ\ാB്....”.കാരhസI�ാ%Jാണി�രം ഡയേലാഗിെ? േപL?്. 

• ശബ്ദം മhC B് െചയ്ത ഫJാണ് അട' � കാലെ� നവീന സിനിമകളിെല െതറികളി# ഉ�തിയി# 
നി#0�ത്. 
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• തി<വനlപ'ര�് ജനി&' വള%� മ'സ� ീമാെണnില'ം സംസാരി0േRാ� മലബ% സ� ാ\ാണ് വരിക. 
ഇനി തി<വനlപ'ര�് ജനി& വള%� നട�ാരാവെB മലബാ%/േകാഴിേJാട' P 
കഥാപാ9െ�യാണ് അവതരിZി0�െതnില'ം ഒരിJെലnില'ം ഒ< “എlിര്” eേയാഗം ഉ>ാവ'ം. 

• ശ്േശാ കP3,െകാതിയ3 - ആ�ാlം മC � നായകേനാ കാമ'കേനാ ഉt പLി0േRാ� നായിക 
പറേയ> ഡയേലാഗാണിത്. 

• ബലാ#സംഗ�ിനടിെZB സ്9ീ “അയാ� എെ�”…എ�് മാ9േമ അേ9 പറേയ>.P'.. 
േവണെമnി# നശിZി&' എ�് Aടിയാവാം..ഇത് ക> അt “ ആ മഹാപാപി എെ? G~ിെന 
നശിZി&േല� ാ “ എ�് ഏL് പറ~് വിലപിJാവ'�താണ്. 

• ഏത് eേദശ�ാെണnില'ം െപാ.െവ എല� ാ സിനിമയില'ം അ&ടി ഭാഷയായിരി0ം. eാേദശിക 
ഭാഷ eേയാഗം െ�3ഡ് ആയിരി0� ഈ കാലഘB�ി# നായക3 മാ9േമ eാേദശിക ഭാഷ 
eേയാഗി0കയ'P'. (നട3 മtC BിJാണ് ഇത് െചcാ5P േയാഗം കിBിയിരി0�ത്)  ആ 
eേദശെ� മL'Pവെരല� ാം അ&ടി ഭാഷയായിരി0ം ഉപേയാഗി0ക. (ഇതി5 അപവാദം 
ര¡ി�ിെ? തെ� ‘eാ�ിേയB3 & െസയി?്) 

• മധhതി<വിതാംA% /േകാBയം eേദശQP നായക5ം Gട' ംബവ'മാെണnില'ം െപാ.േവ 
അ&ടിഭാഷയായിരി0ം പെf അതിനിടയി# ‘എ�താ, അt&ിേയ, ഓ പിേ�, ഒPതാേ�ാ, 
െകറ'വി&താ<േ�ാ ദീനt&ിേയ, പL�ില�  , ഒJ�ില� , േവ>ാേയാ, ഇല� ാേയാ, എ�ി\െന ചില 
വാ0ക� ABിേ&%�ിB' >ാവ'ം. 

• വP'വനാട3 eേദശെ� നായക3/നായിക Gട' ംബമാെണnി# ഒ< ‘ഓേZാ�’ നി%ബEമാണ്. 
ഫ� ാഷ് ബാJി# നായകെ? GBിJാല�് ഇടJിടJ് “ഓേZാേള” എH വിളിJണം. “വിധിയ'െട 
േവB ഗ“മായിരിJാനാGം പല ഓേZാള'മാ<േടയ' ം േയാഗം. ഈ eേദശെ� കഥാപാ9\� 
പ'ഴയിേലാ Gള�ിേലാ മാ9േമ Gളി0കയ'P'. 

• “എlാേZാ ഇ>ാേയ, നിയ്J് പLില� h, എ�ിവ ഇടJിടJ് പറയണം. അtാവ3 കഥാപാ9\� 
(മിJവാറ' ം നാരായണ3 നRhാ%Jായിരി0ം ഈ േയാഗം) ‘ഹയ്, ഈ GBീെട ഒ< കാരhം, ഇതാേZാ 
ന�ാേയ‘, എ�ീ സംഭാഷണ\� ഇടJിടJ് പറയ' ം. ഒZം പ'തിയ തലമ'റെയ ചീ�യ'ം പറയണം. 
സംഭാരം, ക~ിെവPം എ�ിവ മാ9േമ ഈ അtാവ�ാ% GടിJാ3 പാട' P'. 

• ഈ eേദശെ� �ാമീണ നായിക, നായകെന ഉണ� ിേ&B3, മാധവ3 േചB3, കണ� 3 േചB3 
എ�തി5 പകരം ഉണ്േണhBാ, മാധേവBാ, കണ്േണBാ എ\ി\നേയ വിളിJാവC . എ�ാ# മL'  
കഥാപാ9\െള ‘3’ എ� ചില� fരം േച%�് വിളിJാം. അ\ിെനേയ ഇ.വെര വിളി&ിB' P'. 

• നായകേനാ നായികേയാ മL'  കഥാപാ9\േളാ ആ<മാകെB സിനിമയിെല ൈവകാരിക 
മ'Õ%��ി# ഈ eാേദശിക ഭാഷെയാെJ വിB് �തhമായ ആലnാരിക ഭാഷ തെ�യായിരി0ം 
പറയ'ക. 

• മലയാള നട�ാ% തമിഴ് േവഷം െചയ്താ# (തമിഴ് നാBി# ജനി&' വള%� കഥാപാ9മായാ# 
േപാല'ം) മലയാളം കല%� തമിേഴ പറയC . “ആമാ, അത് വl്, എ�ാ&്” എ�ീ വാ0ക� മാ9ം 
�തhമായ' ം ബാJിയ'Pവ മലയാള�ില'ം മാ9മായിരി0ം. എlായാല'ം “തമിഴാള“മായിരി0െമ�് 
ച'<Jം. 

നായികയ'െട ന¤തനായികയ'െട ന¤തനായികയ'െട ന¤തനായികയ'െട ന¤ത     

• നായികെയ ന¤യായി ആകസ്മികമാേയാെട മാ9മാണ് നായക5 കാണാ3 സാധി0�ത്. 
ൈമ3ഡി?്.! അബzവശാ# മാ9ം. 

• ഒHകില്   അേതാെട നായിക നായകെന മാ9േമ കലhാണം കഴി എ�് വാശി പിടി0H. 
• ഇത് വില� േനാ/ േകാമഡി നായകേനാ ആെണnി# നായികയ'െട ത� eധാനമായ ഭാഗ\ളില'P 

മറ'Gകള'െട -അറിവ'പേയാഗി&് അവള'െട കലhാണം മ' ട0കയ'മാവാം. 
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ചാരി9hംചാരി9hംചാരി9hംചാരി9hം----ചാരിതാ%,hംചാരിതാ%,hംചാരിതാ%,hംചാരിതാ%,hം 

• നായികെയ േവെറ ഒ<�3  െകBിയാല്  , ചാരി9hം കളയാതിരിJാ3  ആദhരാ9ിJ് നിമിഷ\�J് 
മ'3പ് അവള'െട ഭ%�ാവ് മരണെZട' കേയാ െകാല� െZട' കേയാ െചc'H.അെല� nി# അരJ് 
കീഴ്േZാB'  തള%�ിJളയ'ക,ഇെതാHം പLിയിെല� nി# അവള'െട ഭര്�ാ്വിെന ജയിലിലയ0ം. 

• േബാസിേനാ മLാ%േJാ കാഴ് & െവJാ3 ഉേ�ശി&് െവ%ജിനിLിയ'മായി നായികെയ െകാ>് നട0� 
ഭ%�ാവി# നി�് നായകന് അവെള രfിJാവ'�താണ്. 

• നായികJ് പരപ'<ഷബEം ഉെ>nി# പാR് െകാ�ിേയാ ഇടി െവBിേയാ �ദയം െപാBിേയാ 
അlരിJാവ'�താണ്. 

ആംേഗ� ാ ഇlh3സ് ആംേഗ� ാ ഇlh3സ് ആംേഗ� ാ ഇlh3സ് ആംേഗ� ാ ഇlh3സ് / / / / െസാൈസLി േലഡീസ്െസാൈസLി േലഡീസ്െസാൈസLി േലഡീസ്െസാൈസLി േലഡീസ് 

• ആംേഗ� ാ ഇlh3സ് എല� ാ സിനിമയില'ം ദ'ഖ കഥാപാ9\ളായിരി0ം–യഥാ%,�ി# മിJ 
ആംേഗ� ാ ഇlh3സ'ം ജീവിതം അേഘാഷി0�വരാണ്. 

• െ´ഡÖ ി,സC സ3,മാഗി എ�ിവ ഇവ<െട ഒഴി&'  Aടാ� േപ<കളിെലാ�ാണ്. 
• ആംേഗ� ാ ഇlh3സിന് െപാ.േവ ഒ< ലfhെമ ഉPC ..അവ<െട നാBിേലJ് തിരി&' േപാകണം. 
• മ'Bി5 മ'കളില'P േ´ാJ്,ഫാഫ് ഷC സ്,മ' ടി േബാബ് െചയ്തവ% എ�ിവരാണ് ആംേഗ� ാ ഇlh3 

സ്9ീക�. 
• െസാൈസLി േലഡിയായ െകാ&tJ് കfം െവBിയ ബ� ൗസ' ം ഒZം ABിയ പBിയ' ം 

ഉ>ാവ'ം.േപാമേറനിയനാണ് നി%ബEം.അ.ം വീടിേനാ കാറി5Pിേലാ േവണം താ5ം.. 

േവലJാരിക�േവലJാരിക�േവലJാരിക�േവലJാരിക� 

• അHം ഇHം എHം നാടക�ില'ം സിനിമയില'ം േവലJാരി ‘ജാ5’ തെ�യാണ്. എnില'ം 
ഈയിെടയായി അതി5 മാLം വ�ിB' >്. (േകാNസ| ബി� GB3 പിP0ം മാLം വ�ിB' >്) 

• നായ%/തR'രാ3 തറവാBിെല േവലJാരിJ് ‘ശാരേദട�ി, സാവി9ി, വിലാസിനി എ�ീ േപ<കള'ം 
�സ്തh3 നായക Gട' ംബ�ിെല േവലJാരിJ് “മറിയാtേ&B�ി, ഏലിയാtേ&B�ി“ എ�ീ 
േപ<കള'ം ഉപേയാഗി0ം. 

നായക സംഘ\�നായക സംഘ\�നായക സംഘ\�നായക സംഘ\� 

• ഒ�ിലധികം നായക�ാ<െ>nി# അവ% എെlnില'ം ച%& െചc'േRാ� നാല'  േപ<ം 
നാല'വശ�ായി നിലയ'റZിJണം. അതിെലാരാ� പ'റം തിരി~് വിദC രതയിേലJ് േനാJി 
നി#0�വനാകാം. 

• ദൗതhം തീ<മാനി&'കഴി~ാ# എല� ാവ<ം നായക3 നീBിZിടീ& കcി# ത\ള'െട ൈക േച%�് 
ഐകhദാ%ഡhം eഖhാപിേJ>താണ്. .ട%�് േതാേളാട് േതാ� േച%�് വB�ി# നി#Jാം (ഈ 
സമയ�് ഒ< െറൗ>് േ�ാളി േഷാB് നി%ബEം) 

• വില� െ? ൈക െകാ>് നായക സംഘ�ി# ആദhം െകാല� െZട' �ത് AB�ി# ഏLവ'ം 
നിഷ്കളnെന�് േതാ�ി0�വേനാ, ദരി�േനാ, ഗായകേനാ ആയ ഒ<�നായിരി0ം. 

• ര>് നായക�ാ<െ>nി# അവ<െട പരമeധാനമായ ലfhം ഒേര വില� െന തക%Jലാണ്.ര>് 
േപ<േടയ' ം അച� െ?േയാ അtയ'െടേയാ G~' െപ\ള'െടേയാ മരണ�ിന് കാരണം ഈ 
വില� നായിരി0ം,സ}ാഭാവികം. മC േ�ാ നാേലാ നായക�ാരാെണnി# വില� 5ം അവെ? Gട' ംബം 
മ' ഴ' വ5ം വില� �ാരാവ'കയാണ്. 
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സൗ>് എഫക| ് സ്സൗ>് എഫക| ് സ്സൗ>് എഫക| ് സ്സൗ>് എഫക| ് സ് 

• ൈഫL് സീ5കളിെല ബ്ഫC ഷ്.....ബ്ഫC ഷ്.... എ� െയമ>3 സൗ>ില'P ഇടി 
ശബ്ദമാണ്...വില� �ാെര ഇേത ൈസസ് ഒL ഇടിJ് െത\'േt# വെര േകLീB' >് നt'െട 
നായക�ാ%. 

• കാറC ക� എ9 േമാേഡN ആയാല'ം അ.\െള േ°J് െചയ്താ# വല� ാ� സൗ>്. 
• നായകെ? ബ'PLി5ം െവടി0ം െവടിJ് ൈഡനാമിLിെ? സൗ>ാq>ാവ'ക. 
• നായകെ?യ' ം ABാളികള'െടയ' ം േസ� ാ േമാഷ3 സീ5കളി# പലേZാഴ' ം 

െപേZേZ..െപപേZ..എHP തീമ'ക� ഉപേയാഗിJാവ'�താണ്. eധാനമായ' ം GLാ3േവഷണ 
ചി9\ളാണിത് ഏെറ ന�ാവ'ക. 

വാഹന\�വാഹന\�വാഹന\�വാഹന\�////ടാകr ിക�ടാകr ിക�ടാകr ിക�ടാകr ിക� 

• ഓേBാറിf/ടാകr ി ൈ�വ%മാ% ഒരിJല'ം ബാJി ന#കാറില� . ഓേBാ ചാ%w് 12 oപയാെണnില'ം 
നായകേനാ നായികേയാ ഒLേനാB് െകാട' �് ബാJി വാ\ാെതേയാ െകാട' Jാെതേയാ േപാGം. 
(മലയാള സിനിമയി# മാ9ം 12, 15 oപക�J് ഒL േനാBാണ്) 

• ജഗതി പലേZാഴ' ം ഓേBാ ചാ%w് ന#കാറില� . േകാമഡി താര\� പലേZാഴ' ം ഓേBാ/ടാകr ി 
ചാ%wിെനZLി വഴ0>ാ0ം. മിJവാറ' ം ഓേBാ/ടാകr ി ൈ�വ�ാ% ഇവ<െട േകാളറി# പിടി&് 
ബലമായി ചാ%w് വാ\'ം. തേ?ടിയായ നായികയാെണnി# ബാല3സ് കിBാ5P അRത് 
ൈപസJ് േവ>ി വഴ0>ാ0കയ'ം കNസhCമ% ആക| ്  പറയ'കയ' ം െചc' ം. 

കവിയC % െപാ�tകവിയC % െപാ�tകവിയC % െപാ�tകവിയC % െപാ�t 

• കവിയC ര്   െപാ�tJ് ഉണ� ി എ�ല� ാെത ഒ< മകനില� .രാഘവേനാ രാജZേനാ ആെണnില'ം അtJ് 
ഉണ� ി മാ9മാണ്.. 

• ഭ%�ാവ് ഉെ>nി# തിലക3. 
• മക3 േമാഹ3ലാ# 
• ദാരി�h/ഇട�രം Gട' ംബം 
• തnെZB സ}ഭാവം 
• മകെന സ}lം ജീവേനJാള'ം സ്േനഹമാണ്. 
• മ<മകള്   എ9 മC േധവി ആയാല'ം അവെളയ' ം അളവില� ാെത സ്േനഹി0ം. 
• മകെ?് AB' കാ<ം അവെര 'അേt' എേ� വിളി. 
• നBZാതിരാ0ം െസL്  സാരിെയ ഉട' 0കയ'P'. 
• മിJേZാഴ' ം ഉണ� ിJണ� 3/�<വായC രിെല കPJണ� െ? ഭ�യായിരി0ം. 
• Gളി&് ബാ�് റC മി# നി�് വ<െRാഴ' ം െനLിJ് ച'വ� വലിയ െപാB' ം കാqം..! 

ചില അഭിേനതാJ�ചില അഭിേനതാJ�ചില അഭിേനതാJ�ചില അഭിേനതാJ�     

• സC രജ് െവ~ാറtC ട്സC രജ് െവ~ാറtC ട്സC രജ് െവ~ാറtC ട്സC രജ് െവ~ാറtC ട്    – സIിരമായി െചകിB�് അടികിBാ5P േകാമഡി താരമാണ് സ'രാജ് 
െവ~ാറ�C ട' ം മL് പ'. െകാേമഡിയ�ാ<ം. സീനിയ% െകാേമഡിയ�ാരാണ് ഇവ<െട വരവ് െകാ>് 
െചകിട് േസവ് െചc'�ത്. 
അബ'സലിംഅബ'സലിംഅബ'സലിംഅബ'സലിം////െകാല� ം അജി�്െകാല� ം അജി�്െകാല� ം അജി�്െകാല� ം അജി�്    -  എവിെടയ' േ>ാ െതtാടി�വ'ം ഇടിയ' ം ഉറZാണ്.  
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ഷാജിഷാജിഷാജിഷാജി        ----     ഷാജി എ� േപ<കാര3 �>/െറൗഡി/െതtാടി ആയിരിJണം! 
വിജയGമാ%വിജയGമാ%വിജയGമാ%വിജയGമാ%    -നായകെ? AB' കാരനാെണnില്   എlായാല'ം നായകെന ചതി0ം.. 
സാദിഖ്സാദിഖ്സാദിഖ്സാദിഖ് – ഗ�ഫ'കാര3,eവാസി 
വിജയ് േമേനാ3വിജയ് േമേനാ3വിജയ് േമേനാ3വിജയ് േമേനാ3 - എകr 3�ിJ്,ക�ാവിേനാ മL് മയ0മ<�ിേനാ അടിമ, "വാB് G¢തി മാ3" 
എ�ത് ഇേ�ഹ�ിെ? സIിരമ'P ഒ< ഡയേലാഗ് ആണ്. 

ടി എ ഷാഹിദിെ? ക� ീേഷക�ടി എ ഷാഹിദിെ? ക� ീേഷക�ടി എ ഷാഹിദിെ? ക� ീേഷക�ടി എ ഷാഹിദിെ? ക� ീേഷക� 

• ടി.ഏ ഷാഹിദ് സിനിമകളി# നായകെ? അച� േനാ അtേയാ എെlnില'ം eശ̈�ി# െപBവരാവ' ം 
• ബാേലB3 - നായകെ? അഛ5 രഹസh Gട' ംബം 
• മ�രം - നായക3 ഒ< ജാര സlതി 
• െബ3േജാNസN - നായകെ? അt ഒളിേ&ാടി േപായവ� 
• രാജമാണികhം - നായകെ? അt മക3 അറിയാെത േവെറ െകB' H 
• പ&0തിര - നായകെ? അt പ>് നാട് വിB് േപായി 

ബാബ'  ആ?ണിബാബ'  ആ?ണിബാബ'  ആ?ണിബാബ'  ആ?ണി 

• എHം ജീ3സ'ം ഷC വ' ം ആയി<H േവഷം.പ'Pീെട ഷC സ് ആണ് കhാമറക�J് ഏെറ പരിചിതം. 
• ഷ%B് എേZാഴ' ം േതാളില്   ഇട' ം. ബനിയ3  മാ9ം ധരി0ം 
• ഇടി0േRാള്   വിചി9 ശബ്ദ\ള്  പ'റെZട' വി0ം. 
• േവേണല്   നായിക േeമിേ&ാണം 
• മിJവാറ' ം ഒLയ്Jാണ് താമസം.ല'nി ഉട' Jാറില� . 

 സംവിധായക%സംവിധായക%സംവിധായക%സംവിധായക%----കഥാ�QJ�കഥാ�QJ�കഥാ�QJ�കഥാ�QJ�----നടീനട�ാ%നടീനട�ാ%നടീനട�ാ%നടീനട�ാ%----സംഗീതസംവിധായക%സംഗീതസംവിധായക%സംഗീതസംവിധായക%സംഗീതസംവിധായക% 

• മ'3പ് െചയ്തതി# നിHം വhതhസ്തമായ ഒ�ാവ'ം ഈ ചി9ം എ�് അവകാശെZട' H. 
• മലയാള സിനിമ ഇേ� വെര ക>ിBില� ാ� ഒ< മാLം.. അത് നി\� േefക% ക>് തെ� 

തീ<മാനി0ക. 
• പഴയ ഏെതnില'ം പാBിെ? ടhCN നി\�J് േതാH�ത് ഒേര രാഗ�ി# കേRാസ് െചയ്തത് 

െകാ>് മാ9മാണ്. 

നി%tാതാJ�നി%tാതാJ�നി%tാതാJ�നി%tാതാJ� 

• ഇ�രം ക� ീഷാദിക� ീേഷക� ഉP ചി9ം നി%tി0�േതാെട പല നി%മാതാJള'ം GQ 
പാളെയട' 0H. 
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