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என்னுனைர
எழுத்து Rாகம். அந்த ஆகுதியில் என்னை
எரித்துக்வெகாள்ள அல்லது கனைரத்துக்வெகாள்ள
வினை_கிச`ன்.
இந்த புத்தகத்தில் உள்ள கட்டுனைரகள்
அனை த்தும் கனைcRாழியில் பிரசுரமா னைவ.
ஆகசவ என்னை எழுத னைவத்த கனைcRாழிக்கு
என்னுனைடR ம மார்ந்த நன்றினைR காணிக்னைக
Rாக்குகிச`ன். எழுதாமசலயிருந்த என்னை
வெதாடர்ந்து எழுத னைவத்தனைத , மிகுந்த
நன்றியுடன் நினை த்துக் வெகாள்கிச`ன்.
மிகக்குறுகிR காலத்தில், இதனை ஒளி அச்சு
மற்றும் வடிவனைமப்பு வெ ய்து வெகாடுத்த நண்பர்
திரு. சூரிR ந்திரன் அவர்களுக்கும், நூலாக்கித்
தந்த திரு. அ. ரஃபி, தரமணி மகளிர் கூட்டு`வு
அச் கம் அவர்களுக்கும் நன்றி.

இனி வெதாடர்ந்து புத்தகங்கள் சபாட்ட
சவண்டும் என்று இனைடR`ாது என்னை
ஊக்குவிக்கும் பாரவிக்கும் நன்றி.
நானும் நாடகங்களும் என்றும், மறு வாசிப்பில்
நவீ தமிழ் இலக்கிRம் என்றும், நம்முனைடR
சினிமாவும் உலக சினிமாவும் என்றும்,
அடுத்தடுத்த புத்தகங்கள் வெகாண்டு வர
உத்சத ம்.
இந்த புத்தகத்னைத படிக்க சநரம் ஒதுக்கும்
வா கர்களுக்கு என் நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்.
எஸ். சுவாமிநாதன்
வெ ன்னை
15.12.09

உள்வாங்கப்படாத சகள்விகள்...
"நமது பனைடப்பாக்கங்கனைள கருத்துரீதிRாகசவ
இன் மும் ரிRா முனை`யில் விமர்சித்துத்
தீரவில்னைல எனும்சபாது, அவற்றின் நுட்பங்கள்
பற்றிR விமரி ப் பகிர்தலுக்கு ாத்திRமா
என்று சதான்`வில்னைல .''
- எஸ். சுவாமிநாதன்

எழுத்து

1. கு.ப.ரா. மறுவாசிப்பில்

"கு.ப.ரா?சகாபாலனை ப் சபால ஒரு கனைத, ஒரு
வரிRாவது எழுதசவண்டும் என்று எ க்கு
வெவகுகால ஆனை . அது நினை`சவ` மறுத்துக்
வெகாண்சட இருக்கி`து.”

இப்படி, தி. ?ா கிராமன்
ஆதங்கப்பட்டிருக்கி`ார்.
சிறுகனைத என்பதற்கு இலக்கcம் விரித்து,
ப_னைம பாராட்டி, "குறுகுறு நடந்து சிறுனைக
நீட்டி இட்டும் வெதாட்டும் து_ாவியும்” என்`
வெதானைகப் பாடலிவெலல்லாம், னை…க்கூ
சிறுகனைதகள் என்றும் சபசிக்வெகாண்டு
இருக்கலாம். கல்வி மRக்கத்தில், கிண்cத்தின்
உட்பு`ம் பட்டு பிரதிபலிக்கின்` நிலவின்
ஒளினைRக் கூட, காதலனும் காதலியும், க_ற்றி
னைவத்த ஆனைட" என்று சதடிR அகத்தினைcப்
பாடனைலக் கூட சிறுகனைத எ லாம். "Rாருள்ளித்
தும்மினீர்" என்` ஒன்ச` முக்கால் அடி
கு`ளிலும் சிறுகனைத இருக்கி`து. "தும்மி ாலும் ந்சதகம், தும்மனைல
அடக்கி ாலும் ந்சதகம்.'' இதுவும் சிறுகனைத
என்வெ`ல்லாம் சபசிக்வெகாள்ளலாம். "சதரா
மன் ா வெ ப்புவதுனைடசRன்" என்` டிராமடிக்
துவக்கத்தில் கூட ஒரு சிறுகனைத பிளாஷ்சபக்
இருக்கி`து, என்று சிலம்னைபக்கூட தூக்கி
னைவத்துக் வெகாண்டாடலாம்.

ஆ ாலும், உனைரநனைடயில் சிறுகனைத, சமல்
நாட்டு இ`க்குமதிதான். சபசுவனைத
இலக்கிRமாக்கலாம் என்` புதுக் கதவுகள்
தி`ப்பின் - அதன் ஒரு அங்கம் சிறுகனைத.
வீரமாமுனிவரின் "பரமார்த்த குருவும்
சீடர்களும்” என்று மிக பலவீ மாகத்தான்
சிறுகனைத வரலாறு தமிழில் வெதாடங்கி
இருக்கி`து. பால்R விவாக ச ாகங்கனைள, ஒரு
வெபண்ணுக்கு சநர்ந்த அவலங்கனைள
சிறுகனைதRாக்கிR வ.சவ.சு. ஐRரின்
"குளத்தங்கனைர அர மரம்'', சிறுகனைத வடிவத்னைத
எப்படிவெRல்லாம் அகலப்படுத்தலாம்
என்பதற்கு ஒரு முன்ச ாடி என்று கூட
வெகாள்ளலாம்.
ஆ ால், சிறுகனைத என்` மசகான் த இலக்கிR
வடிவம் முழு இலக்கிR வீச்சின் அனைடRாளமாக
முத்தினைர பதிப்பித்தது, "மணிக்வெகாடிக்காரர்கள்
ஏ`த்தா_, ஒரு பத்தாண்டில் எழுதிR சுமார் 800
சிறுகனைதகள்தான்" என்று சி.சு.வெ ல்லப்பா
“தமிழ்ச் சிறுகனைத பி`க்கி`து' என்` நூலில்
குறிப்பிடுகின்` கூற்று

ஏற்றுக்வெகாள்ளக்கூடிRசத. மணிக்வெகாடி
எண்மர்களாக ரானைமRா, பிச் மூர்த்தி,
புதுனைமப்பித்தன், வெமளனி, சி.சு.வெ ல்லப்பா
என்று ஒரு பட்டிRலும் தருகி`ார் சி.சு.
வெ ல்லப்பா .
"ஹிந்து மா?த்தில் காலத்தின் வெகாடுனைமRால்
குவிந்து கிடக்கும் ஊ_ல்கனைளயும், நவீ
காலத்தில் மனித வர்க்கத்தில் நினை`ந்து நிற்கும்
அசுரத்தன்னைமகனைளயும் பற்றி, நான் (வ.ரா.)
அடிக்கடி நீண்ட காலம் அவருடன்
சபசுவதுண்டு. சபச்சு முடிந்ததும், அவர்
(கு.ப.ரா.) நீண்டவெதாரு வெபருமூச்சு
விடுவனைதத்தான் நான் கண்டிருக்கிச`ன். நான்
வெ ான் னைத எவ்வளவு வினைரவில் அவர் ஏற்றுக்
வெகாண்டார் என்பசத எ க்குத் வெதரிRாது.
ஆ ால், இப்சபாது வெதரிகி`து; சபச்னை அதிகம்
விரும்பாத ரா?சகாபாலன் வெவகு துரிதமாக
எழுதத் துவங்கி ார்" என்று, கு.ப.ரா.வின் முதல்
சிறுகனைதத் வெதாகுதிக்கு 1944 ல் வ.ரா. இப்படி
ஒரு முன்னுனைர எழுதியிருக்கி`ார்.

"புதுனைமப்பித்தனிடம் முதாRப்
பார்னைவயுண்டு. கு.ப.ரா. விடம் மூகப்
பார்னைவயுண்டு. மூகப் பார்னைவக்கும் முதாRப்
பார்னைவக்கும் உள்ள வித்திRா ம் பரப்பில் தான்.
மூகத்னைத விட முதாRம் வீச் ா து' என்`
வாதத்திற்கு உட்பட சவண்டிR ஒரு
விமர் த்னைத சி. சு. வெ ல்லப்பா தன்னுனைடR
'என் சிறுகனைதப் பாணி என்` நூலில்
முன்னைவத்திருக்கி`ார்.
“உள்ளத்துடிப்னைப இரண்வெடாரு வெ ாற்களால்,
இரண்வெடாரு வாக்கிRங்களால் சித்திரித்து
காண்பிக்கக்கூடிR இனைcயில்லாத கனைலஞன்
ரா?சகாபாலனை ப் பற்றி சி`ப்பாக
இன் துதான் வெ ால்லுவது என்று எ க்குத்
வெதரிRவில்னைல என்று வ.ரா. விகசிக்கி`ார்.
கு.ப.ரா.வின் சிறுகனைதத் வெதாகுதியின்
முன்னுனைரயில் அந்தத் வெதாகுப்பில் உள் சில
சிறுகனைதகனைள ("நூருன்னிஸா'', "பண்னைcச்
வெ ங்கான்'', "தாய்'', "வீரம்மாளின் கானைள'',
"மின் க்கனைல" "காதசல ாதல்'') பிரமிப்பாய்
குறிப்பிட்டு, "எந்தப் சப ாவால் இனைவகனைள
எழுதி ாசரா" என்று ஆச் ரிRப்பட்சடன்.

மிருதுவா பானை–யில் கம்பீரமா
உcர்ச்சினைR வளர்ப்பதில் ரா?சகாபாலன்
தனிப்பட்ட கனைலஞன்" என்றும் தன் கருத்னைத
பதித்திருக்கி`ார், அந்த முன்னுனைரயில் வ.ரா.
ஆரம்பத்திலிருந்து அவருடன் (கு.ப.ரா.) ப_கி,
அவருனைடR ம ப்சபாக்கினை அறிந்த ந.
பிச் மூர்த்தி, - கு.ப.ரா. காலமா தும் அவனைரப்
பற்றி கனைலமகளில் எழுதிRசபாது,
கீழ்காணுமாறு குறிப்பிடுகி`ார்.
"அசநகமாக அவனுனைடR (கு.ப.ரா.) எழுத்திற்கு
ஆண் - வெபண் உ`வுதான் அடிப்பனைடRா
வி–Rமாய் இருக்கும். இவ்வி–Rத்னைதத்
தவிர்த்து அவன் கனைதசRா, கவினைதசRா
எழுதவில்னைல என்றுகூடச் வெ ால்லிவிடலாம்."
கு.ப.ரா. அவருனைடR வாழ்நாளிசலசR தன் மீது
னைவக்கப் பட்ட ஒரு விமர் ப் பார்னைவக்குப்
பதில் வெ ால்கின்`சபாது,
"என் கனைதப் புத்தகத்னைத விமர் ம்
வெ ய்தவர்களில் Rாசரா ஒருவர் நான் 'உனைடந்த
மச ாரதங்கள்', 'நினை`சவ`ாத ஆனை கள்',

'சதய்ந்த காதல்கள்' - இவற்னை`ப் பற்றித்தான்
எழுதுகிச`ன் என்று எழுதிRதாக ஞாபகம். இது
குற்`ச் ாட் டா ால், நான் குற்`வாளிதான். நான்
கவனித்த வனைரயிலும், என் அனுபவத்திலும்,
வாழ்க்னைகயிலும், அனைவதாம் எங்சக
திரும்பி ாலும் கண்ணில் படுகின்` '' என்று
தன்னினைல விளக்கம் அளித்த கு.ப.ரா.வின்
"வெபண்ணின் ம வீச்சில்" ஒரு பகுதினைR, தன்
எழுத்துக்களில் அள்ளி எடுத்துத் தந்த அந்த
அளவிற்குக் கூட ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப்
பி`ந்து சவறு Rாசரனும்
வடித்வெதடுத்திருக்கி`ார்களா? என்பது
ந்சதகம்தான்.
"நூருன்னிஸா" அவருனைடR முதல் சிறுகனைத.
சி.சு.வெ ல்லப்பாவின் வார்த்னைதகளில்,
"அற்புதமா புனித காதல் கனைததான். ஆ ால்,
ஈசட`ாக காதல். அது பரமார்த்தீக நிஷ்காமிR
நடப்பாக பரிcமிக்காத காதல்" என்று
குறிப்பிட்ட
கனைத.

"பத்து வRதில் மூன்`ாம் வகுப்புப்
படிக்கின்`சபாது, திருச்சியில் இந்துச்
சிறுவனை , தன் வகுப்புத் சதா_ ா குலாம்
காதரின் எட்டு வRது தங்னைகயின் முக்காடிட்ட
குற்`மற்` முகமும், அதில் னைம தீட்டிR
இனைமகளினைடசR குறுகுறு என்று அனை ந்தாடும்
இரண்டு குனை` கூறும் விழிகளும்,
சரா?ாக்களினைடசR மல்லினைகசபால கீழ்
இதனை_ச் ற்ச` கடித்து வெவளிசR சதாண்றிR
பல்வரினை யும் சமாகினி சபால ம தில்
குடிவெகாண்டு ஆட்டினைவக்கின்`து.” மூன்`ாம்
வகுப்பிலிருந்து ஏ_ ஆண்டுகள், இந்த நட்புத்
வெதாடர்ந்து, வினைளRாட்டும், ஆகாRக்
சகாட்னைடகளாகவும் கட்டி மகிழ்ந்து, - அவன்
தகப்ப ானைர, திடீவெரன்று திருச்சியிலிருந்து
மாற்றி விட்ட பி`கு, ந்திப்சப கினைடRாது.
அதற்குப் பி`கு பன்னிரண்டாண்டுகளுக்குப்
பி`கு, வாழ்க்னைக நதி, ஒவ்வெவாருவனைரயும்
ஒவ்வெவாரு திக்கில் இழுத்துச் வெ ன்று வகுப்புத்
சதா_ன் ப்சரா, வெடபுடி கலக்வெடராக
வெ ன்னை யிலும், இவன் சதசிR இRக்கத்திலும்
ஈடுபட்டு சவலூர் சினை`யிலிருந்து வெவளிசR

வந்து, - சதசிR இRக்கத்தில் ஒரு சதக்கம்,
காங்கிரஸ் நிர்மாcத்திட்டம் சினைதவுற்றுக்
கிடக்க, "என் உயிர் வெவள்ளம் இனி எந்த
நிலத்தில் பாRப் சபாகி`சதா” என்` எண்cச்
சூ_லில் அவன் மூழ்கியிருக்னைகயில், வகுப்புத்
சதா_ன் குலாம் காதருக்கு கல்Rாcம் என்று
கடிதம் வர, "எங்சக பார்த்தாலும் சரா?ா
மலர்களும் அத்தரும் பன்னீரும் நீர்பட்ட பாடாய்
வ_ங்க, முகமது காசீம் என்` பாடகரின் கச்ச ரி
முடிந்து,” அந்த ந்திப்பு மீண்டும் நிகழ்கி`து.
"பூவின் அவா, மcமாக வெவளிசRறி உcர்னைவத்
தாக்கு கி`து. நினை வில் பு`ப்படுகி` அனைல
எப்படி அவர் இருதRக் கனைரயில் சபாய் சமாத
முடியும்” என்று, முழுநிலவில் நடுநிசியில்,
தூக்கம் வராமல், ம ம் சகள்விகளும்
பதில்களும் எழுப்பிக் வெகாண்டிருந்தசபாது,
நூருன்னிஸா, அவனை ச் ந்திக்கின்`ாள். ஒரு
கடிதம் வெகாடுக்கி`ாள். "ஊருக்குப் சபாய் படி”
என்கி`ாள்.
அந்தக் கடிதம் வெ ால்கின்`து:

"நான் என்வெ`ன்றும் இளனைமசRாடு உன்னுடன்
வினைளRாடுவது சபாலசவ க வு காண்கிச`ன்.
உன்னை மற்வெ`ாரு முனை` இந்த பி`வியில்
பார்க்கசவண்டுவெமன்` அவாவும்
நினை`சவறிவிட்டது. இனி என் நாட்கனைள முன்பு அவுரங்கசீப்பின் தங்னைக வெ?புன்னிஸா
கழித்ததுசபால கழிக்கப் சபாகிச`ன். என்
தாயிடம் உ க்குத் திருமcமாகவில்னைல என்று
நீ வெ ான் து எ க்குத் திருப்தினைRக் வெகாடுத்தது.
இனிசமல் நீ சவவெ`ாரு வெபண்ணிடம்
ஈடுபடாமல் உன் வாழ்நாட்கனைள என்
ம த்சதாடு மட்டும் ஒன்றும்படி காலம்
கழிப்பாசRRா ால், நானும் ச ார்வின்றி
வாழ்சவன் . அப்படிசR வெ ய்கிச`ன் என்` நீ
எ க்கு பதில் எழுத சவண்டாம். நீ வெ ய்வாய்
என்று எ க்கு ஒரு திட நம்பிக்னைக இருக்கின்`து.
அதுசவ என் உயிர்நாடி.”
அந்த இந்துப் னைபRனின் பார்னைவயில்
வெ ால்வதாக அனைமக்கப்பட்டிருக்கும் கனைத
இப்படி முடிகி`து :

"என் ம சமாகினியின் கட்டனைளப்படி நான்
உலக வழிகளில் திரிந்து வருகிச`ன். அவள் என்
ச ார்விலும் என் ம த்தின் முன் குதித்துக்
வெகாண்டு வந்து நின்று எ க்கு ஆறுதல்
தருகி`ாள்.”
தற்சபானைதR கு?ராத்னைத நினை க்காமல்
இருக்கமுடிR வில்னைல . இப்படியும் ஒரு மூகம்
இருந்திருக்கி`து என்பது, இனி கனைதகளில்
பார்க்கலாமா?
கு.ப.ரா.வின் முகலாR சூ_ல் வர்ணிப்பு, ஒரு
சதர்ந்த தினைரக்கனைலஞனை ப் சபால இந்தச்
சிறுகனைதயில் - முதல் சிறுகனைதயில்
விரவிக்கிடக்கி`து. இந்தக் கனைதனைR, உனைடந்த
மச ாரதம், நினை`சவ`ாத ஆனை , தீய்ந்த காதல்
என்வெ`ல்லாம் வெ ால்லமுடிRாது. ஆ ாலும் ஒரு
ச ாகம் இருக்கின்`து.
"தாய்” என்` தனைலப்பில் ஒரு கனைத.
இசத தனைலப்பில், ந.பிச் மூர்த்தியும்,
சி.சு.வெ ல்லப்பாவும் சிறுகனைதகள்
எழுதியிருக்கி`ார்கள். சி. சு. வெ ல்லப்பாவின்

வார்த்னைதகளில், "பிச் மூர்த்தி கனைத
மனிதாபிமா - ாந்தமா கனைத. கு.ப.ரா.வின்
கனைத உகரமா கனைத.'' அப்படி , என் இந்தக்
கனைதயில் உக்ரம்?
ஒரு கி_வியும், பாலம் என்` வெபண்ணும்தான்
கனைத.
"பாலம்" பதி ான்கு வRது வனைரயில் கவனைல
என்பசத அறிRாமல், துRரம் என்பசத
இன் வெதன்று வெதரிRாமல் காட்டில் வெ ழிப்பும்
வளப்பமும் வெகாண்டு தாவிப்படரும் வெகாடி
சபால வளர்ந்தவள். அவளுனைடR ஒவ்வெவாரு
உறுப்பிலும் புதுக்கினைளகளில் நினை`R
உயிர்ச் த்து சபால இளனைம குலுங்கி நின்`வள்,
அவளது னைகனைRப் பிடிக்க, அந்த புதுமலர்
நுகர்ந்து எறிR பலர் காத்திருந்தார்கள். ஆ ால்,
அவனைள Rாரும் மcம் வெ ய்து வெகாள்ள
முன்வரவில்னைல. பாலத்தின் இளனைமயின் தாகம்
வெவளியுலகத்தின் இன்ப ஈரத்னைத புலன்கள்
மூலம் இழுத்துக் வெகாண்டது. அவள் என்
வெ ய்வாள்? குன்றித்தான் சபா ாள்.
வெவளியுலகத்து இன்பத்தின் 'மகுடி’னைRக்

சகட்டதும் அவளுக்குள் வெபட்டியில்
கிடப்பனைதப் சபால கிடந்த இளனைம என்னும்
பாம்பு சீறிக்வெகாண்டு படம் எடுத்தது. அனைத
அடக்க எந்த மந்திர க்திRால் முடியும்.
அவளால் அடக்க முடிRவில்னைல .''
அப்வெபாழுதுதான், அவளது பாட்டி சவனைல
பார்க்கும் பண்னைcRார் சுந்தரத்தின் மகன்,
கல்லூரிப் படிப்பு முடித்து கிராமத்திற்கு
வருகி`ான். பாலத்தின் கண்நினை`ந்த அ_கு
அவனைள கர்ப்பிணிRாக்குகி`து. ட்டப்படிப்பு
படிக்க பண்னைcRாரின் மகன் சபாய்
விடுகி`ான். பண்னைcRார் சுந்தரத்திற்கு ச தி
வெதரிந்துவிட்டது. ஆ ால், அவர் உலகறிR, தன்
மகனின் குற்`த்னைத ஏற்க விரும்பவில்னைல.
பண்னைcRார், வண்டி அனுப்பி கி_வினைRயும்
நினை`மாதக் கர்ப்பிணினைRயும் ஊனைரவிட்டு
அனுப்புகி`ார். சபாகி` வழியிசலசR கு_ந்னைத
பி`ந்துவிடுகி`து. ஆற்ச`ார கனைரயிசல
கு_ந்னைதனைR னைவத்துவிட்டு "மரம் னைவச் வன்
தண்ணி ஊத்துவான்" என்று பாட்டி
முடிவெவடுக்கி`ாள். கல்Rாcம் ஆகாமசல
கு_ந்னைத வெபற்றுக் வெகாண்ட பாலம் தன்

கு_ந்னைதனைRப் பறிவெகாடுக்கத் தRாரில்னைல.
"வண்டினைRக் கட்டு திரும்பிப் சபாசவாம்"
என்று பாலம், கம்பீரமாக உத்திரவு வெகாடுத்தாள்"
என்று கனைத முடிகி`து.
கு.ப.ரா.வின் எல்லாச் சிறுகனைதகனைளயும் சபால்,
இந்தக் கனைதயும் அற்புதமா ஆரம்ப
வரிகசளாடுதான் துவங்குகி`து.
விடிR இரண்டு நாழினைகக்கு வண்டி
சகாcக்கனைர தாண்டிவிட்டது. கி_வி,
"பினை_த்சதாம்” என்று வெபாருள்பட வெபருமூச்சு
விட்டாள்" எ ,
கல்Rாcமாகமாசல தாRாகி, அந்தக்
கு_ந்னைதனைRயும் தூக்கி எறிRாமல்
வளர்க்கசவண்டும் என்று தாய்
முடிவெவடுப்பதாக கனைத முடிகி`து.
இனைதத்தான் சி. சு. வெ ல்லப்பா உக்ரமா கனைத
என்று அபிப்ராRம் வெதரிவித்திருக்கி`ார்.
ஆ ால், 30 களில் இறுதியில், தமிழ்ச் சூ_லில்,
இந்தப் வெபண்ணின் - தாயின் - முடிவு
தினைகக்கத்தான் னைவக்கி`து. ஒரு வெபண் இளம்

வRதில் கல்Rாcமாகாமசல தாRாகும் சபாது,
அவளின் ம நினைலனைRயும் - கணீவெரன்`,
சுருக்கமா வார்த்னைதப் பிரசRாகங்கனைளயும்,
சிறுகனைத உருவத்தில் அடக்கி, தினைகக்கத்தான்
னைவக்கி`ார் கு.ப.ரா.
எல்லாத் துRரங்களும் தற்காலிகமா சத
வெநருக்கமா உ`வின் மரcம் கூட என்று
வெ ால்லுவதற்காக, "விடியுமா'' என்` தனைலப்பில்
ஒரு கனைத எழுதியிருக்கி`ார். "விடிந்து விட்டது'
என்று கனைடசி வரிகளில் கனைத முடிகி`து.
“சிவரானைமRர் சடஞ் ரஸ்” என்று தந்தி
வருகி`து, குஞ் ம்மாளுக்கு . குஞ் ம்மாள்
பிரனைம தட்டிப் சபாய் உட்கார்ந்தாள்.
சிவரானைமRர் குஞ் ம்மாளின் கcவர். பி`கு,
ரயில் பRcம் சகாதரச ாடு.
"ஆ ால், எவ்வளவு சநரம்தான் கவனைலப்பட
முடியும்? கவனைலRால் ஏற்பட்ட அ தியிசலசR
எங்கனைள அறிRாமல் கண்cRர்ந்சதாம்.
தூக்கத்தில், உ`க்கமும், நினை வும் ம`தியும்
ச ர்ந்துதான் வாழ்க்னைகக்கு ஒரு சிறுசபானைதRாகி
, தாபத்னைத தணிக்கின்` சவா?

வெ? ரல் ஆஸ்பத்திரி .
“ ற்று இருங்கள், பிசரதத்னைதப் வெபற்றுக்
வெகாள்ளலாம்."
பிசரதத்னைத வெபற்றுக் வெகாண்சடாம்.
அப்வெபாழுது அனைதப் பார்த்தவுடன்
நிச் Rமாயிற்று.
ஒருவழிRாக ம த்திலிருந்த பRம் தீர்ந்தது;
திகில் தீர்ந்தது.
பி`கு...?
விடிந்துவிட்டது.''
ஆமாம். எல்லாச் ச ாகங்களுக்கும்
விடிவிருக்கி`து. ஒரு மரcத்தில் விடிவா?
கு.ப.ரா. உலக வாழ்விRனைலச் வெ ால்லு கி`ார்.
இந்தக் கனைதயில். அதற்குப்பின், பல ஆண்டுகள்
கழித்து ம்பத் எழுதிR "இனைடவெவளி கனைத
ஞாபகம் வருகி`து.
"வெபண்ம ம்" என்` ஒரு கனைத :

எல்லாக் கcவன்மார்களுக்கும் - அல்லது
வெபரும்பான் னைமRா கcவன்மார்களுக்கு,
எப்சபாதாவது ஒருமுனை` Rாவது - அல்லது
அடிக்கடி மRம் கினைடக்கும் சபாவெதல்லாம் நிக_க் கூடிR, பி` வெபண் மீது ஏற்படக்கூடிR
ல
பலம், - அனைத அந்த ம்பந்தப்பட்ட
மனை வி எப்படி எதிர்வெகாள்கி`ாள் என்பனைத
விவரிக்கும் கனைத.
நடரா?னும் க கமும் கcவன் மனை வி.
?ா கி, க கத்தின் சதாழி. க கத்னைதவிட
அ_கா வள். சதாழியுடன்
சபசிக்வெகாண்டிருப்பதற்காக
திருவல்லிக்சகணியிலிருந்து வருகி`ாள்.
"?ா கி வந்தது முதசல நடரா?ன் வெவறி
வெகாண்டு விட்டனைத க கம் அறிந்து
வெகாண்டாள். வெநருங்கி இவ்வளவு ப_கி
பி`கு, தன் கcவன் தன்னிடம் இருந்த அ_னைக
அறிRாமல், முதன்முதலாக பார்த்த ?ா கினைRக்
கண்டு ம த்னைத பறிவெகாடுத்துவிட்டனைத
அவளால் தாங்க முடிR வில்னைல''. வந்தவள்
சபாய்விடுகி`ாள். அதற்குப் பி`குதான் கனைதசR

ஆரம்பிக்கி`து. அதன்பி`கு, கcவனுக்கும்
மனை விக்கும் இனைடசR நடக்கும்
ம்பா–னைcயில் தான் எல்லாம்
வெவளிப்படுகி`து. சுற்றிச் சுற்றி பூடகமாய்
ம்பா–னைc வளர்ந்து, கனைடசியில் வெவடித்சத
விடுகி`து.
"ஆமாம், நீங்கள் அ ட்டு பி ட்டு என்று பார்த்தது
அவள் ம சுக்கு மாதா மாக இல்னைல.
என்னிடம் சகட்சட விட்டாள். என் டி க கம்?
உன் ஆம்பனைடRான் அப்படி வெவறிச்சி வெவறிச்சி
பார்க்கி`ார்".
நடரா?ன் வெவலவெவலத்துப்சபா ான். க கம்
ஒருவாறு ஆறுதல் அனைடந்தாள்.
"படுக்னைகRனை`யில் அவளது முகத்னைதப் பார்க்க
வெவட்கிRவ ாய், தூங்குவது சபால பா ாங்கு
வெ ய்து படுத்திருந்தான். க கம் அவனை எழுப்ப
முRலவில்னைல. திடீவெரன்று அவளுனைடR ம ம்
இளகிற்று. அவனை அதற்குசமல்
அவமா த்திற்குள்ளாக்க அவளுக்கு ம ம்
வரவில்னைல.''

- என்று கனைத முடிகி`து.
ஆ ால், இது சபான்` நிகழ்வுகளில், வெபண்,
ம த்தளவில் எப்படி குத`ப்படுகி`ாள் கனைடசியில் மன்னித்தாலும் கூட என்பனைத, ஒரு
வெதளிவா சுவாரஸ்Rமா
ம்பா–னைcயில்
கனைதனைR நடத்திச் வெ ன்று கு.ப.ரா. வெவற்றி
வெபறுகி`ார். இந்தக் கனைதயின் வெவற்றிசR,
குத்தலும், ச ாகமும் நினை`ந்த - அந்தக் கcவன்
மனை வியின் உனைரRாடல்தான். எல்லா
வீட்டிலும் நடப்பதுதான்.
கு.ப.ரா.வின் எல்லாக் கனைதகளுக்கும் உருவம்
வித்தி Rா மாய் இருக்கி`து. சிறுகனைத
வரலாற்றின் ஆரம்பத்திசலசR
இப்படிவெRல்லாம் ச ாதனை முRற்சிகள்
சமற்வெகாண்ட தமிழ்ச் சிறுகனைத வரலாற்றில்
அறுபதாண்டுகள் கழித்து, எந்த அளவிலா
வளர்ச்சி வெபற்றிருக்க சவண்டும் என்று எண்cத்
சதான்றுகி`து. வெபற்றிருக்கிச`ாமா?
கு.ப.ரா.வின் சிறுகனைதக் களங்கள்
அகலமாயிருக்கி`து. மூகக் கனைதகள் - 57,
வரலாற்று கனைதகள் - 17, புராc இதிகா க்

கனைதகள் - 3, - அதிலும் நினை`R
உட்பிரிவுகசளாடு - வினைலமகள் பற்றிRனைவ,
விதனைவகனைளப் பற்றிRது - 3, படித்த
வெபண்களின் பிரச் னை கள் - தலித்கனைளப்
பற்றி,நனைடபானைதவாசிகனைள பற்றி, ஆண்டான்
அடினைமகனைளப் பற்றி , - சதாண்டத் சதாண்ட
புனைதRலாய் வெதாட்டனை த்தூறும்
மcற்சகணிRாய்.
என் தான் காரcம்? - இனைவகள் உரிR
கவ த்னைதப் வெபற்று, மறுவாசிப்புக்கு
உட்படுத்தப்படாமல் சபா தற்கு? - தமிழ்
இலக்கிRச் சூ_ல்தான் காரcமா? சபாற்றி பாட
- அல்லது தூற்றி வனை பாட ஆளில்லாவிட்டால்
"அம்சபா'' தான்.
"எக்ஸிஸ்டினிRலிஸம், மாடர்னிஸம், சபாஸ்ட்
மாடர்னிஸம், ஸ்டிரக் ரலிஸம், சபாஸ்ட்
ஸ்டிரக் ரலிஸம், இப்படி ஏதாவது
சகாட்பாட்டில் உட்படுத்தி ால் தா ா? என்
இ_வுடா இது? இலக்கிRத்னைத இலக்கிRமாய்
மட்டும் பார்க்க முடிRாதா? நாம் நினை`R
வளர்ச்சி வெபற்றிருக்கிச`ாம்!

ஆ ால் தலித் பற்றி தலித்துதான் எழுத
சவண்டுமா? வெவள்ளாளனை ப் பற்றி
வெவள்ளாளன் தான் எழுத சவண்டும்.
வெபண்னைcப் பற்றி வெபண்தான் எழுத
சவண்டுமா? பிcங்கனைளப் பற்றி
பிcங்கள்தான் எழுத சவண்டுமா? என்று
எதிர்காலத் தனைலமுனை` காறித் துப்பும் "சநாயுற்` மூகமா என் மூதானைதRர் மூகம்?"
என்று.
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2. நினை க்கி` வெபாழுதில்...

சுந்தர ராம ாமி வெ த்துப்சபாய்விட்டார்.
வெ த்துப்சபாய் விட்டார் என்று வெ ால்லுவது
அமங்கல வெ ாற்வெ`ாடசரா? காலமாகிவிட்டார்
என்று வெ ால்லலாம். எல்லாமும்
காலமாவதில்னைல. அவருடன் ஆ ப_க்கத்னைத
நினை த்துப் பார்க்கலாம். நினை ப்புக்கள்

எல்லாசம ப_ ாகிப் சபாகி`து. சமடும்
பள்ளமுமாக, ஏற்`மும் இ`க்கங்களுமா நாகர்
சகாவிலின் ானைலகள் நினை வுக்கு வருகி`து.
எண்பதுகளிலா, அல்லது வெதாண்ணூறுகளின்
ஆரம்பத்திலா என்று நினை வில்னைல நாகர்
சகாவில் கனைடவீதி மணிக்கூண்டுக்கு பக்கத்தில்
ஒரு ?வுளிக்கனைட. அதிகமாய் எழுதாமல்
அஞ்ஞாதவா ம் பூண்டிருந்த ஏழு ஆண்டுகளா
அது? இருக்கலாம். அதுவும் நினை வில் இல்னைல.
தனை_Rத் தனை_R சவஷ்டியும், வெநடிதுRர்ந்த
திருமாலின் உRரமும், சிகப்பாக வண்cம்
வெகாண்ட ஆகிருதியும், தனைரயில் கால்பாவாத
நனைடயும், அந்த சுந்தர ராம ாமி, அப்பு`மாய்,
சபண்ட்டிலும், சகாடு சபாட்ட ட்னைடயிலும்
அதன்பி`கு இரண்டு பத்து ஆண்டுகள் கழித்து
பார்த்த உருவமும், வாழ்வின் முரண்கள் கால
ஓட்டத்தில் எல்லாமும் மாறிப் சபாகி` க்கர
சு_ற்சி, எல்லாவற்றிற்கும் அகண்ட
பிரபஞ் த்தில் அர்த்தங்கள் குனை`வுதான்.
வெபங்களூர் நாளிதழ் - தமிழ் - தி த்தந்தியில்
சுந்தர ராம ாமியின் மரcம்
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்திR கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின் தா.பாண்டிRன் இரங்கல்
வெதரிவித்திருந்ததாக வெ ய்தி வெ ால்லிற்று.
மகள் வீட்டில், கலிசபார்னிRாவில், மரணித்தார்
என்று அந்த வெ ய்தி வெ ால்லிRது. உடல்,
நாகர்சகாவிலுக்கு தருவிக்கப்படும் என்று
அவரது மகன் காலச்சுவடு கண்cன்
வெதரிவித்ததாகவும் வெ ய்தி விளம்பிRது.
நானும், இந்த வெ ய்தி படிக்கி`சபாது, மகள்
வீட்டில்தான் இருக்கிச`ன். மனை வியிடம்
வெ ய்தி வெ ான்ச ன். "Rாரு, இந்த புஸ்தகம்
எல்லாம் எழுதுவார் என்று வெ ால்வீர்கசள,
திருவெநல்சவலிசRா, என் சவா, ஊர்
வெ ால்வீர்கசள, அவரா?'' என்று சகட்டாள்.
"திருவெநல்சவலி இல்னைல. நாகர்சகாயில்” என்று
வெ ான்ச ன். எல்லாம் அந்த பக்கம்தாச ,
என்று திருவெநல்சவலினைRயும்
நாகர்சகாயினைலயும் ஒன்`ாக்கி ாள்.
என் மகள் என்னை க் சகட்டாள். "நாகர்சகாயில்
சபாயிட்டு வாங்கசளன், அப்பா', 'பாடி எப்சபா
வருசதா என் சமா' என்று வெமலிதாக பதில்

வெ ால்லி, சதாட்டத்து வெ டிகளில் வெவயிலில்
சபாய் உட்கார்ந்து வெகாண்சடன்.
தமி_கத்தில் எழுத்தாளனின் மரcம் எட்டு கால
தனைலப்பு வெ ய்திRா? ஒருசபாதும் இல்னைல. அது
வெவறும் எட்டு வெ ன்டி மீட்டர் வெ ய்திதான்.
தாஸ்தாவெவஸ்கியின் மரcத்னைத, டால்டாயின்
மரcத்னைத, ரஷ்Rா, எப்படி எதிர்வெகாண்டது
என்று வெதரிRவில்னைல. 16, 17-ம் நூற்`ாண்டில்
ச–க்ஸ்பிRர், மார்சலாவின் மரcம் எப்படி
இங்கிலாந்தில் எதிர்வெகாள்ளப்பட்டிருக்கும்
என்றும் வெதரிRவில்னைல.
வெ?ச , காப்கா, கம்யூ., ார்த்சர - இப்படி
எனைதயும் நினை த்துப் பார்ப்பதில் அர்த்தம்
இல்னைல.
ஆர். ண்முகசுந்தரத்தின் மரcம் எப்படி பதிவு
வெ ய்Rப் பட்டது? புதுனைமப்பித்தன், தி ரி
நாளிதழில் சவனைல வெ ய்ததால் அவரின் மரcம்,
வெகாஞ் ம் கூடுதல் முக்கிRத்துவம்
வெபற்றிருக்கக்கூடும்.

மரcங்கள் முக்கிRத்துவம் வெபறுவதில்
வெபாருளில்னைல. அவர்களுனைடR வாழ்க்னைக
முக்கிRத்துவம் வெப`ாதசபாது, மரcம்
முக்கிRத்துவம் வெபறுவது முரண்தான்.
சபாஸ்டர்களும், சினைலகளும், கடந்த 50
ஆண்டுகளில் தமி_ர்களின் கலாச் ார
அனைடRாளங்கள்.
எண்பதுகளின் மத்தியிலா? அனைடRார் பிலிம்ஸ்
இன்ஸ்டி யூட்டில், பூ ா பிலிம்ஸ்
இன்ஸ்டியூட்டின், சினிமா ர னை ப் சபராசிரிRர்
த்தீஸ் பகதூரும், சதசிR பிலிம் ஆவc
காப்பகத்தின் காப்பாளர் பி. சக. நாRரும்,
வெமட்ராஸ் பிலிம் வெ ானை டியும், வெ ன்னை யில்
சினிமா ர னை பயிற்சி பட்டனை` ஒன்னை`
நடத்தி ார்கள். த்Rஜித்சரயின் பதர் பாஞ் ாலி,
அந்த பாடத் திட்டங்களில் ஒன்`ாயிருக்கி`து.
அத ால், பயிற்சிக்காக, அந்தப் படம், திரும்ப
திரும்ப தினைரயிடப்பட்டது.
அந்த வராண்டாக்களில், சுந்தர ராம ாமி பதர்
பாஞ் ாலி பார்த்த அனுபவத்னைத
வார்த்னைதகளாக்கும்சபாது, குறிப்பிட்டார். -

இதுசபான்` உன் தமா படத்னைத காலங்
கடந்து பார்க்க சநருகி`சத, என்று கண்கள்
பனித்தார்.
நாகர்சகாவிலில் ஒரு சபாட்சடாஸ்டுடிசRாவின்
மாடி என்று நினை க்கிச`ன். அதுவும் 80 களில்
தான் என்று நினை வு. ஒரு சிறிR சமனை?. அதன்
பின்ச இருந்த நாற்காலியில் சுந்தர ராம ாமி
உட்கார்ந்திருந்தார். எதிசர கூட்டத்தில், நீல.
பத்மநாபன், கனைடசி வரினை யில் வெவற்றினைல
குதப்பிR வாசRாடு நகுலன்.
கிருஷ்cன் நம்பி, மாமிRாரின் வாக்கு அல்லது
மாமிRாரின் வக்கு என்` தனைலப்பில் ஒரு
சிறுகனைத னைகவெRழுத்துப் பிரதியில் படித்தார்.
வாக்கா அல்லது வக்கா என்று அது குறித்து
விவாதம்.
தமிழில் படிக்க ஒன்றுமில்னைல என்று அந்த
கூட்டத்தில் பிரகட ப்படுத்திச ன்.
புதுனைமப்பித்தனை த் தாண்டி எதுவும் இல்னைல
என்று மதர்ப்பாய் வெ ால்லி, ஆங்கிலத்தில்
நாள்சதாறும், புதிது புதிதாய் கினைடக்கி`
இலக்கிRங்கனைள பட்டிRலிட்சடன். நகுலனுக்கு

சகாபம். நகுலன் ஆங்கிலப் சபராசிரிRராய்
இருந்தார் என்று நினை க்கிச`ன். இருந்தும்,
இப்படி நீங்கள் வெ ால்லுவதற்கு முதலில்
உங்களுக்கு என் தகுதியிருக்கி`து என்று
எங்களுக்கு வெதரிRசவண்டும் என்று
வெவகுண்டார்.
"நீங்க தமிழ்சல என் வெவல்லாம்
படிச்சிருக்கீங்க. அத வெமாதல்சல வெ ால்லுங்க."
ங்க இலக்கிRம் படிக்கவில்னைல என்று
வெ ால்லியிருக்க சவண்டும். பள்ளி இறுதியில்,
கல்லூரி புதுமுக வகுப்பில் படிக்க சநர்ந்த ங்க
இலக்கிRத்தின் சில பாடல்கனைளத் தவிர ங்க
இலக்கிRத்தின் புனைதRல் எனைதயும் வெதரிந்து
வெகாள்ள வாய்ப்பில்னைல, அந்த காலகட்டத்தில். இப்சபாதும் அப்படித்தான்.
சுந்தர ராம ாமியின் வெபாறுனைம. சபதனைமகனைளப்
வெபாறுத்துக் வெகாள்ளும் வெபாறுனைம.
வ மாலினைகயின் தங்னைகயில், ஆடுமனை`க்கும்
சூரிRன் என்` வெபாருளில் சுந்தர ராம ாமி,

பசுவய்Rா என்` அவதாரத்தில் எழுதிR ஒரு
குறுங்கவினைத.
கன்னிRாகுமரி மcற் பரப்பில், அசபதம் குறித்த
வார்த்னைதRாடல். குமரிக்சகாயினைலச் சுற்றித்
திரிந்த மாயினைRப் பற்றி அவர் அறிR
சநர்ந்தனைவ.
கிருஷ்cன் நம்பி, அம்னைப, உடனிருப்பில்
காப்கா, ார்த், இலக்கிRம் பற்றி சுந்தர
ராம ாமியின் வீட்டு அனை` ஒன்றில் நடந்த
உனைரRாடல். இப்படி நினை க்க பலதும்
இருக்கி`து.
அவருனைடR வெபரிR வீட்டின் ஒரு அனை`யில்,
பாதி வெ ய்து னைவக்கப்பட்டிருந்த ஒரு
மரக்கட்டில். தச்சு வெதாழிலில் அவருனைடR
ஈடுபாட்னைடப் பற்றி அந்த அனை`யில் உட்கார்ந்து
சபசிR தருcங்கள்.
இனி நமக்குள்சள சபசிக்வெகாள்ள
ஒன்றுமில்னைல. உங்கள் ரக்கு அவ்வளவுதான்.
நீங்கள் வ`ண்டு சபாய்விட்டீர்கள். பாத்திரம்
காலிRாகிவிட்டது. என்று வெ ால்கி` மாதிரி,

நாகர்சகாவில் பஸ்ஸ்டாண்டில் என்னை
இ`க்கிவிட்டுப் சபா அவருனைடR கார்.
நினை`R நினை க்கலாம்.
2000 களின் கனைடசி பத்து ஆண்டுகளின், நவீ
தமிழ் இலக்கிRத்தில் ாதீRம் முகிழ்க்கத்
வெதாடங்கிR சபாதுகளில், அவனைர பிராம்மcன்
என்றுகூட குற்`ம் ாட்டப்பட்டது. அந்தக்
குற்`ச் ாட்டுக்கு அவர் தகுதியுனைடRவரா என்று
வெதரிRவில்னைல. அப்படி அவர் ஒரு ார்பு நினைல
எடுத்திருந்தாலும் அதில் ஆச் ரிRப்பட
ஒன்றுமில்னைல. வெ ருப்பு னைதக்கும் வெதாழில்
பண்ணுகி` இ த்தில் பி`ந்தசத வெபருனைம
என்று இலாபம் பார்த்த தமிழ் எழுத்தாளர்கள்
அந்த சபாதுகளில் இருந்தார்கள். வன்னிRராய்
பி`ந்தனைமக்காக, வன்னிR இலக்கிR அணியின்
ங்கமமா எழுத்தாளர்கள் அந்த சபாதுகளில்
இருந்தார்கள். தலித்தாக பி`ந்தசத தமிழ்
இலக்கிRத்திற்கு வெபருனைம என்று மார்தட்டிக்
வெகாண்ட தமிழ் எழுத்தாளர்கள் இருந்தார்கள்.

ாதினைR னைவத்து, சவளாளர் என்பதற்காகசவ
புதுனைமப் பித்தன் இக_ப்பட்ட, அற்புதமா
இலக்கிRச் சூ_ல் மலிந்த காலம்!
சகாயிலும் சகாயில் ார்ந்த கலாச் ாரங்களும்
என்` வெபாருளில், இன்னை`க்கு அவெமரிக்காவில்
வாழும், சகா.ரா?ாராமும், சுந்தர ராம ாமியும்
வெவவ்சவறு தளத்திலிருந்து தர்க்கித்துக் வெகாண்ட
காலம்.
வெதால்காப்பிRம் வெதாடங்கி, ங்கம், பாரதி,
புதுனைமப் பித்தன் கண்cதா ன் என்று, அதன்
பி`கு நவீ தமிழ் இலக்கிRம், சதங்கிப்சபா
காலம் அது
தமிழில் எழுத முனை கி` எழுத்தாளர்கள்,
எப்படி வெதாடங்கசவண்டும், எங்சக இருந்து
வெதாடங்கசவண்டும் என்று ஆ_மாய் விவரித்த
சுந்தர ராம ாமியின் கட்டுனைரத் வெதாகுதியில் ஒரு
கட்டுனைர, புனை தலற்` அவருனைடR
கட்டுனைரகள், அரிRதாய் எழுதிR இலக்கிR
விமர் ங்கள், அவர் தமிழில் வெமாழிவெபRர்த்த
சில வெவளிநாட்டு கவிஞர்களின் கவினைதகள், -

இனைவவெRல்லாம் காலம் கடந்தும் மரணிக்காமல்
ஜீவிக்கும்.
ஊரின் நடுவில் இருந்த அந்த ஒசர ஒரு குளத்தின்
நடுவில் ஆடுகள் சமய்ந்து வெகாண்டிருந்த
என்` வரிகள் சுந்தர ராம ாமி எழுதிR கனைதக்கு
மாத்திரமல்ல, இன்னை`R தமிழ் இலக்கிRச்
சூ_லுக்கும் வெபாருந்தும்.
ச?.ச?. சில குறிப்புகனைள நாவல் அல்லாத எந்த
இலக்கிR வடிவமாக வெகாண்டாலும், சுந்தர
ராம ாமி என்` மகால சிந்த ாவாதினைR,
நமக்கு அனைடRாளப்படுத்திக் வெகாண்டிருக்கும்.
ஆ ால், இப்சபானைதR சூ_லில், அவருனைடR
எழுத்துக்கனைள, வெவளிநாட்டில் டாலரில்
ம்பாதிப்பவர்களும், இங்சக, பcம்
பனைடத்தவர்களும்தான், காசு வெகாடுத்து வாங்கி
படிக்க முடியும் என்` அளவில், வினைல
நிர்cயிக்கப்பட்டு விற்கப் படுகின்` .
அவர் ப_க சநர்ந்த எல்லா மனிதர்கனைள பற்றிR
அவருனைடR எழுத்திலா படப்பிடிப்பு மிக

ஆ_மா னைவ. - மீபத்தில் வெவளிவந்த
கனைலவாcர் வெதாடர்பா வெதாடர் உட்பட.
தமிழ் நவீ எழுத்தாளர்களுக்கு, ஒரு …ால்
ஆஃப் சபம் நிறுவி ால், அதில் இடம்வெபறும்
ஒரு சில வெமழுகு வடிவங்களில், சுந்தர
ராம ாமிக்கும் இடம் உண்டு. ஆ ால், அது
புனை தல் என்` அம் த்திற்காக என்று
இருக்கசவண்டிRதில்னைல. புனை தலற்`
எழுத்துக்களில் சுந்தர ராம ாமியின் இடம்
எப்சபாதும் நினை க்கத்தக்கனைவ.
ாகித்R அகாடமியும் ஞா பீடமும் வெப`ாமல்
தமிழில் முக்கிR எழுத்தாளராய் இருக்கமுடியும்
சபாலிருக்கி`து.
நாகர்சகாவிலின் அந்த பரபரப்பா
கனைடவீதியில் அனைமந்துள்ள அவரின்
?வுளிக்கனைடயில், இலக்கிRம்
ம்பந்தப்பட்டவர்கள் விRாபார மும்முரமா
சநரத்தில் அவனைரப் பார்க்கப் சபா ால் கூட,
உடச எழுந்து அந்தக் கனைடயின் உட்பு`த்தில்
அனைமந்துள்ள ஒரு தனிRனை`க்கு கூட்டிப்
சபாய்விடுவார்

வாழ்க்னைக முழுவதும் அவர் என் சதடி ார்
என்று வெதரிRவில்னைல. அந்த சதடலின் க
பங்குதாரர்களாகத்தான் இலக்கிRவாதிகனைள
அவர் கருதி ார் என்று நினை க்கத்
சதான்றுகி`து. விருந்தி னைர அனிச் மலர்களாக
கருதி ார்.
ஆ ாலும், ஒரு கானைல சநர உcவருந்தும்
சவனைளயிலும், இலக்கிRம் பற்றிR,
இலக்கிRவாதிகள் பற்றிR தன் தீர்க்கமா
அபிப்பிராRங்கனைள பகிர்ந்து வெகாள்ள
தRங்கிRதில்னைல. அவர் படித்த நூல்களின்
எண்ணிக்னைகயும், அரசிRல் தனைலவர்கசளாடு,
தன் இளவRதில் வ வா ம் மாதிரி கூடசவ
சபாய் வெபற்` அனுபவங்களும், உள்ளீடற்`
பம்மாத்து இலக்கிRவாதிகளுடன் அவர் வெபற்`
அனுபவங்களும்; இனைவவெRல்லாவற்னை`யும்
கcக்கில் எடுத்துக் வெகாண்டால், அவர்
எழுதிRது வெகாஞ் ம்தான்.
அவருனைடR வீட்டில், அங்கங்சக
னைவக்கப்பட்டிருக்கும், எழுத்னைத எதிர்பாத்து
காத்திருக்கும் வெவற்றுத் தாள்கள் குறித்து

அவரிடம் ஒருமுனை` சகட்டசபாது, எப்சபாது
எழுத சதான்றும் என்று வெதரிRவில்னைல.
அப்படித் சதான்றுகி`சபாத, எழுத தாள்கள்
இல்னைலசR என்பது ஒரு இடராய்
சபாய்விடக்கூடாது என்றுதான் .... எ
சிரித்தவாச` பதில் வெ ான் ார்.
ஆ ாலும், அந்தத் தாள்களின் மீது, 80 களின்
கனைடசி யிலும், 90 களின் ஆரம்பத்திலும்,
புழுதிதான் படர்ந்திருந்தது.
நம்மில் பலரிடம் காcக்கினைடக்காத, எழுத்தில்
சநர்னைம என்பது, அவரிடம் கூடுதலாக
இருந்ததாகசவ கருதத் சதான்றுகி`து.
அவருனைடR வீட்டின் ஒரு உறுப்பி ர் சபாலசவ
அவரது வீட்டிசலசR இருந்த அந்த
னைமRல்காரருக்கு, அந்த ாப்பாட்டு
சமனை?யில் சுந்தர ராம ாமிசRாடு உட்கார்ந்து
ாப்பிட்டு, இலக்கிRம் சபசிRவர்களின்
உண்னைமRா நி`ங்கள், மற்`
Rானைரக்காட்டிலும் கூடுதலாகசவ வெதரிந்திருக்க
வாய்ப்புண்டு. இன்றும் நினை வில் நிற்கும் அந்த
னைமRல்காரரின் அவல் சக ரியுடன், அந்தப்

சபாதில் ஞா க்கூத்தனின் கவினைதகள் பற்றி,
சுந்தர ராம ாமி வெ ால்லிR அபிப்பிராRங்களும்,
இன்னை`க்கு நினை வில் வெநருடுகி`து. அந்த
னைமRல்காரர் இப்சபாது உயிருடன்
இருக்கி`ாரா என்று வெதரிRவில்னைல.
சுந்தர ராம ாமி, த து வாழ்க்னைகயிசலசR,
அதிகம் சநசித்த மனிதர் கிருஷ்cன்
நம்பிRாய்த்தானிருக்க முடியும். தமி_கத்தின்
எல்லா பகுதிகனைளப் சபாலசவ,
நாகர்சகாவிலிலும் அதனை ச் சுற்றி
திருவ ந்தபுரம் வனைரயிலும், அவரது
மகாலத்தில் வாழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க
எழுத்தாளர்களுக்கும், அவருக்கும் இcக்க
உcர்வு குனை`வாய்த்தான் இருந்தது.
வெ ன்னை அண்cா ானைலயில், அவரது புத்தகம்
ஒன்றின் வெவளியீட்டு வி_ாவில், அந்தக்
கூட்டத்திற்கு ம்பந்தசமயில்லாதவர்சபால,
சுவரில் ாய்ந்து வெகாண்டு எல்லாவற்னை`யும்
பார்த்து நின்றுவெகாண்டிருந்த அவரிடம் சபாய்,
அவருனைடR புத்தகத்தில் அவருனைடR
னைகவெRாப்பத்னைத, சிறுபிள்னைள சபால, சினிமா

ரசிகன் சபால், சகட்டு நின்`சபாது, இது என்
சபதனைம என்று வெ ால்லுகி` மாதிரியில் சிரித்து,
னைகவெRாப்பம் சபாட்டுக்வெகாண்சட, ஆல்பர்ட்
நல்லாயிருக்கி`ாரா என்று சகட்டார்.
ஐம்பது ஆண்டுகளாக, சர உட்பட, ார்த் உட்பட
Rாரிடமும் னைகவெRாப்பம் வாங்கத்
சதான்`வில்னைல. அந்தப் வெபாழுதிலும்
அவரிடமும் னைகவெRாப்பம் வாங்க எந்த
முகாந்திரமும் இருந்திருக்கவில்னைலதான்.
ஆ ாலும் அந்த னைகவெRாப்பத்னைத இன்னை`க்கு
எடுத்துப் பார்க்கி`சபாது, வெதாடர்ச்சிRாக
மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் ஆண்வெடான்றுக்கு,
மூன்று நாள், நாலு நாள் என்று அவருடன்
வெ லவழித்த, அந்த நீண்ட மணிசநரங்கள்
நினை வில் அனைலசமாதுகி`து.
ஆ ால், இப்சபாது சRாசித்துப்
பார்க்கும்வெபாழுது, அவரது வாழ்க்னைகக்கா
முத்தாய்ப்பா எழுத்னைத (Master Piece) அவர்
எழுதசவயில்னைலசRா என்று சதான்றுகி`து.
கடலின் ஆ_மும் அகலமும் வெகாண்ட
சிந்தனை கனைள த க்குள்சள னைவத்து ஜீவித்த

சுந்தர ராம ாமி அப்படி ஒன்னை` எழுதாமசல
இ`ந்து சபா ார் என்று வெ ால்லுவது
ரியில்னைலசRா என் சவா?
ஆ ாலும், அவருக்கு நல்ல நண்பர்கள்
இருந்தார்கள். எப்சபாதும், நல்ல புத்தகங்கள்,
உலகின் எந்த மூனைலயிலிருந்தாலும், அவனைர
வந்து ச ருகின்` ாத்திR வ திகள் கூடிவரப்
வெபற்`வராயிருந்தார். அவரது வீட்டின்
சுவர்கனைள அலங்கரித்த அந்த நீண்ட வெநடிR
புத்தக அலமாரிகள்தான் அதற்கு ாட்சி.
1967 ல் அண்cா முதன்முதலில் தமி_கத்தின்
முதலனைமச் ரா சபாது, தமிழ்நாட்டில் அவர்
முக்கிRமாய் கருதிR சிலருக்கு கடிதம் எழுதி,
நான் முதலனைமச் ராக, இந்திR அரசிRலனைமப்பு
ட்ட வனைரRனை`களுக்குள்,
வெகாடுக்கப்பட்டிருக்கி`, மிக வெ ாற்பமா ஒரு
மாநில முதலனைமச் ருக்குள்ள அதிகாரத்னைத
பRன்படுத்தி தமி_கத்திற்கு நான் என் வெ ய்R
சவண்டுவெமன்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று
சகட்டதாகவும், குறுகிR அந்த அதிகார
எல்னைலகனைள உcர்ந்சதா என் சவா, ஒன்ச`

ஒன்று வெ ய்தால் கூட சபாதும் என்று தான்
கருதிR ஒரு வி–Rத்னைத சுந்தர ராம ாமி
குறிப்பிட்டது ஞாபகம் வருகி`து.
அதிகானைலப் வெபாழுதில், இருள் பிரிந்து
வெவளிச் ம் சதான்` ஆரம்பிக்கி`சபாதில்,
தமி_கத்தின் உட்பு`ங்களில் பஸ்ஸில் பRcம்
வெ ய்தால், ானைலசRாரங்களில், தி`ந்த
வெவளியில், மல?லம் கழிக்கும் மக்களுக்கு,
தமி_கம் முழுவதும் கழிப்பனை`கள் கட்டிக்
வெகாடுக்க முடிந்தால் அதுசவ வெபரிR வி–Rம்
என்று குறிப்பிட்டார்.
புதுனைமப்பித்தனின் எழுத்துகளின் மீது மூத்திரம்
வெபய்R சதான்றுவதாய், தமிழில் இலக்கிRம்
பனைடக்கும் சூ_லில், பீ என்` வெ ால் சகவலம்
இல்னைல என்று ாதிக்க பனைடக்கும் சூ_லில், பீ
என்` வெ ால் சகவலம் இல்னைல என்று ாதிக்க
ஒரு சிறுகனைதப்பகுதி வெவளியிடப்படும் நவீ
தமிழ் இலக்கிR வளர்ச்சி இருக்கும் சூ_லில், 35
ஆண்டுகள் கழித்தும், சுந்தர ராம ாமி, நீங்கள்
நினை த்த அந்த கழிப்பனை`கள் தமிழ்நாட்டின்
கிராமங்களின் ானைலசRாரங்களில்

கட்டப்படசவயில்னைல. நீங்கள் வெ த்துப்சபா
பி`கும் நினைலனைம அப்படிசRதான் இருக்கி`து.
ஆ ாலும் தமிழுக்கு ஞா பீட பரிவெ ல்லாம்
வந்திருக்கி`து.
ஆண்களும் வெபண்களும் கு_ந்னைதகளும்:
புரிந்துவெகாள்ளப் படசவயில்னைல என்று ஒரு
ாராரும், புளிRமரத்தின் கனைதக்குப் பி`கு, சுந்தர
ராம ாமி இலக்கிRம் பனைடக்கசவயில்னைல
என்று ஒரு ாராரும், ச?.ச?. சில குறிப்புகள்,
புனை கனைதயும் இல்னைல. நான் பிக் னும்
இல்னைல. சில மனிதர்கனைளப் பற்றிR
நனைடச்சித்திரம் மட்டுசம என்று ஒரு ாராரும்:
நாங்கள் இனி நன்`ாகசவ குஸ்தி சபாடுசவாம்,
சுந்தர ராம ாமி.
அந்த குஸ்தியில், தமிழ் உRர்வா? மஸ்கிருதம்
உRர்வா? என்றும் ஒரு ரவுண்டு உண்டு.
ஆ ால், எப்சபானைதயும் சபால, தமிழ் சினிமா
நடிகர்களும் நடினைககளும் வெ ால்லுகி`
கருத்துக்கனைள மாத்திரம்தான், நாங்கள் விவாதப்
வெபாருளாக்குசவாம்.

நீங்கள் உங்கள் வாழ்நாளில் பார்த்து அனுபவிக்க
முடிRாமல் சபா ஒரு வி–Rத்னைத நாங்கள்
இனி வெ ய்சவாம்.
தமிழ் எழுத்தாளர்களின் ாதி அடிப்பனைடயில்
அரசிRல் வாதிகனைளப் சபாலசவ, தனித்தனிக்
குழுக்கள் அனைமத்து, தமிழிலக்கிRம் வளர்க்க
உத்சதசித்திருக்கிச`ாம். அரசிRல்வாதிகளுக்கு,
அது சபான்` இRங்குதல் ஓட்டுக்கள் வெபற்றுத்
தருவனைதப் சபால, எங்களுக்கும் அதுசபான்`
அனைமப்புக்கள், இடஒதுக்கீட்டு அடிப்பனைடயில்,
பcம், புகழ், ாகித்திR அகாடமி, ஞா பீடம்,
சநாபல் பரிசு ஆகிRனைவகனைளப் வெப` எளிதாக
வழிவகுக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிச`ாம்.
உங்களுக்கு ாப்பாட்டுக்கும், துணிமணிக்கும்,
இருப்பிடத்திற்கும் வ தியிருந்தது. ஆகசவ,
உங்களுக்கு இவெதல்லாம் சதனைவப்படாமல்
இருந்தசதா என் சவா?
ஆ ால், நாங்கள் அப்படியில்னைல. எங்கள்
பினை_ப்னைபயும் பார்க்கசவண்டும்.
அனைரசவக்காடாக எழுதி ாலும், இட
ஒதுக்கீட்டின் அடிப்பனைடயில், அனைவ

இலக்கிRம் என்று பிரகட ப்படுத்தி ஜீவிக்க,
அந்த ஏற்பாடு வழிவகுத்துக் வெகாடுக்கும் என்று
நம்புகிச`ாம்.
இதில் உRர்?ாதி, கீழ்?ாதி என்வெ`ல்லாம்
பாகுபாடில்னைல. வெபரும்பான்னைமசRார்,
பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், மிக
பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் என்` காரcத்தி ால்,
உRர்?ாதிக்காரர்கள் சிறுபான்னைம என்`
நினைலனைR எய்தி, சிறுபான்னைம யி ருக்குள்ள
லுனைககளும், உRர்?ாதிக்காரர்களின்
குழுக்களுக்கும் அவர்களது இலக்கிRங்களுக்கும்
கினைடக்க வாய்ப்புண்டு. எப்படிசRா
எல்சலாரும் இலக்கிRம் பனைடக்கலாம் பினை_க்கலாம் என்` நினைலனைR சதாற்றுவிக்க
ஒரு இலட்சிR பRcத்னைத, நாங்கள்
சமற்வெகாள்வனைத, நீங்கள் உடனிருந்து பார்க்க
வெகாடுத்து னைவக்கவில்னைலசR என்` ஆதங்கம்
சமலிடுகி`து.
கடல் மcற்பரப்பில் உட்கார்ந்திருக்கும்
அஸ்தம சவனைளயில், எங்களின் கண்களுக்கு
அண்னைமயில் கடந்து வெ ல்லும் ஆடு, சூரிRனை

மனை`க்கி`து. ஆகசவ, ஆடு, சூரிRனை விட
வெபரிRது என்று வெ ான் ால் அசபதம் என்`ா
வெ ான்னீர்கள், சுந்தர ராம ாமி?
ஆடுகள் சூரிRனை விட வெபரிR என்பதுதான்
எங்கள் எதார்த்தம். நவீ தமிழ் இலக்கிRத்தில்
நாங்கள் ஆடுகளாகத்தான் இருக்கப்
பிரிRப்படுகிச`ாம்.
வெ ம்மறிRாட்டுக் கூட்டம் என்று சமலிருந்து
சிரிக்கிறீர் களா? வெ ம்மறிRாட்டுக்கூட்டம்
என்பது சகவலமில்னைல என்று ஸ்தாபிக்க
நாங்கள் அனை த்து குழுக்களும் ச ர்த்து, ஒரு
சிறுகனைதத் வெதாகுப்பும், ஒரு கவினைதத்
வெதாகுப்பும், முடிந்தால் ஒரு தமிழ்ச்சினிமாவும்
வெவளியிட்டு, உங்களுக்கு அனுப்பி
னைவக்கிச`ாம். ஆ ால், வ_க்கம்சபால
அனைவகளுக்கு வினைல, ாமான்R தமி_ர்கள்
வாங்கமுடிRாத அளவிற்குத்தான் னைவப்சபாம்.
வெவளிநாடுகளில் சவனைல வெ ய்கி` எங்கள்
தமி_ர்கள், அனைவகனைள டாலர்களில்
வாங்கிவிடுவார்கள். ஆகசவ விற்பனை னைRப்

பற்றி எங்களுக்கு கவனைலயில்னைல. இந்த கருத்து
உங்களுக்கு உடன்பாடாகத்தான் இருக்கும்.
இவற்னை`வெRல்லாம் நாட்டுனைடனைமRாக்க
நாங்கள் அனுமதிக்கமாட்சடாம். அப்படி
அனுமதித்தால் ாமான்Rர்கனைளயும் அனைவ
வெ ன்று அனைடந்துவிடும் ஆபத்திருக்கி`து,
என்பது உங்களுக்கு வெதரிந்ததுதாச .
உங்கனைள இ_ந்த இந்தப் வெபாழுதில்,
இவற்னை`வெRல்லாம், எங்கனைள
நினை க்கனைவத்துவிட்டீர்கள்.

3. சினைதயும் கூடுகள்

2001, 2002, 2003 ஆகிR மூன்று ஆண்டுகளில்
தமிழில் புத்தகங்களாக வெவளிவந்த சிறுகனைத
வெதாகுப்புக்கனைள படிக்க சநர்ந்தது.

சிறுகனைத வடிவத்திற்கும் வR ாகி`து.
கவர்ச்சிகனைள இ_ந்து வெகாண்டிருக்கும்
வடிவங்களில், சிறுகனைதயும் ச ர்கி`சதா என்று
ந்சதகமாயிருக்கி`து.
நவீ தமிழ் இலக்கிR வடிவங்கனைள, 30
வருடங்களாக சபாஷித்து, பரிசு வெகாடுக்கும்,
இலக்கிRச் சிந்தனை அனைமப்பு கூட, இந்த
வருடம் மரபிலக்கிRத்னைத திரும்பிப்பார்க்க
வெதாடங்கியிருக்கி`து.
உலகமRமாதல், அதனுனைடR வெவள்ளத்தில்
அடித்துச் வெ ல்லும் பலவற்றில், வெ ாந்த
மண்ணின் கலாச் ார சவர்களும் ச ர்கி`து என்`
வாதமும் உண்டு.
வட தமிழ்நாட்டில், ாதிகளின் சகாரக்கரங்கள்,
மனிதர்கனைள எப்படி உருக்குனைலக்கி`து என்`
அவலத்னைத, 17 சிறுகனைதகளாக, சினைதயும்
கூடுகள் என்` சிறுகனைதத் வெதாகுப்பில் வாசிக்க
சநர்ந்தது. அந்த சிறுகனைதகனைள எழுதிR சரவதி
வர்மா அந்தப் பகுதினைRச் ச ர்ந்தவர்.

சமல்?ாதி, கீழ்?ாதி என்பது மங்கிப் சபாய்,
தாழ்த்தப்பட்சடார், பிற்படுத்தப்பட்சடார்,
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்சடார் எ
அரசிRல்வாதிகள் உருவாக்கிR புதிR
?ாதிRனைமப்பில் ஏற்பட்ட ரcங்களின்
பின் ணிதான், இந்த சிறுகனைதகளின்
வெபாதுவா களன்.
ரா?ா எப்படிசRா, அப்படித்தான் பிரனை?களும்,
அல்லது பிரனை?களுக்சகற்` ரா?ாதாச
அனைமR முடியும்; இப்படி, எந்தப் பார்னைவ
சமற்வெகாண்டாலும் ாதிச் ண்னைடகனைள
நிRாRப்படுத்த முடிRவில்னைல . மனிதன்
உருவாக்கிR பcம், மனிதனை அடினைம
வெகாண்டதிலிருந்து எப்படி, இதுவனைர மீள
முடிRவில்னைலசRா, அப்படித்தான் ?ாதிRத்தில்
எழுந்துள்ள கூச் ல்களும் அவலங்களும்.
தமிழில் இப்சபாது மிக வெவளிப்பனைடRாக,
ஒவ்வெவாரு ?ாதிக்காரர்களும், தங்கள்
?ாதிகளுக்காக, வெகாடிபிடித்து, நாடறிந்த
இலக்கிR வடிவங்களில், சிறுகனைதகள்,
நாவல்கள், கவினைதகள் எழுதுகி`ார்கள்.

மனிதம் என்பதும், வாழ்சநர்த்தி என்பதும்
இலக்கிR வடிவங்கள் வெதாட முRலும்
எல்னைலகள் என்பது, இப்சபாது வ_க்வெகாழித்த
நினைலதான்.
ஆ ாலும், இந்த இலக்கிR வடிவங்கள்,
மரணிக்கவில்னைல . ஒரு நூறு ஆண்டுகள் ஆகியும்
புதிR உரு சமற்வெகாள்ளவில்னைல.
1989 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2003 வனைர வட
தமிழ்நாட்டில், தாழ்த்தப்பட்ட,
பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
என்` இந்த புதிR ?ாதிRனைமப்புகள்,
தங்களுக்குள் நிகழ்த்திக் வெகாண்ட
வன்முனை`களும், அதன் பாதிப்புகளால்,
சினைதந்து சபா குடும்பக் கூடுகளும், அதற்குக்
காரcமா , தற்சபானைதR அரசிRலனைமப்பால்
உருவா தனைலவர்களும், ட்ட அனைமப்புகளும்
எ ஒரு விரிவா தளத்தில், இந்த 17 கனைதகளும்
பின் ப்பட்டிருக்கின்` . வெபாருளாதாரத்தின்
வெவதுவெவதுப்பில், அந்த மனித அவலங்கள்
வெவறும் பத்திரினைகச் வெ ய்திகளாக,
வெதானைலக்காட்சி, காட்சிகளாய்,

மரத்துப்சபாகும்தான். ஆ ால், அவற்னை`,
Rதார்த்தத்தில், காட்சிகளாய், ஒரு ாட்சிRாய்
அவதானிக்க சநர்ந்தால், இரத்தமாய்த்தான்
உனை`ந்து சபாகும் - சரவதி வர்மாவுக்கு, இந்த
சிறுகனைத வெதாகுப்பில். அந்த அனுபவங்கள்
அப்படித்தான் உனை`ந்து சபாயிருக்கி`து. சில
மRங்களில், அந்த வலி காரcமாகசவ, சில
இடங்களில் புனை தலுக்கா வெ ய்சநர்த்தி
மனை`ந்துசபாய், குரூர Rதார்த்தம்
வெகாப்பளிக்கி`து.
வன்முனை`யில் அம்மாவின் முகம் பானை`Rாய்
உனை`ந்த நினைலயில், நினை வுகள் ல மற்றுப்
சபா நிர்தாட் ண்Rத்தில்,
"நாச
னைமச்ச ம்மா, முன்வெ ல்லாம்
திட்டுவிசR, இப்ப நாச கத்துக்கிட்சடன்மா.
நல்லாயிருக்கான்னு ாப்பிட்டுவிட்டு
வெ ால்சலன்மா எ க் வெகஞ்சுகி` மகனைள, "குருதி
உனை`ந்த பூமி” கனைதயில் ந்திக்கி`சபாது, அந்த
வலியின் உண்னைம வெதரிகி`து.
'கா ல்' என்` சிறுகனைதயில், கால் பந்தாட்ட
சித்திரிப்னைப "வண்டிசR வாழ்க்னைகRாய்,

வண்டிமாடாய் வெநாந்து நூலா " ஒரு ஏனை_க்
குடும்பத்து தனைலவருக்கு ஏற்படும் விபத்சதாடு
ஒரு வெந வு மாதிரி பின்னியிருக்கி`ார்.
மாடுகளுக்கும் மனு ங்களுக்கும் இருக்கும்
உ`னைவ, சபாகி` சபாக்கில் மிகஇRல்பாய்
வெ ால்லமுடிகி`து - சரவதி ர்மாவுக்கு, இந்தக்
கனைதயில்,
இரு அக்காக்கனைளயும் கனைர ச ர்த்த
வெ வனைலனைR, ம ச இன்றி னைகமாற்றி,
மடப்பட்டு, திருவண்cாமனைல எ அனைலந்து
மாடுகள் வாங்கி ஜீவ ம். விபத்தில்
இ`ந்துசபா மாட்னைட, எட்டடி ஆ_த்திற்கு
குழிவெவட்டி, இரு மூட்னைட உப்னைபயும் வெகாட்டி
குழி மூடுகி`சபாது - படுக்கப் சபாகுமுன்,
கட்டுத்தறியில் பார்த்துவிட்ட, னைவக்சகானைல
சபாட்டுவிட்டு, கண்டவுடன் முகம் உRர்த்தும்
மாட்னைட நீவிக் வெகாடுத்த நினை வுகளில்,
தனைரயில் விழுந்து புரள்கி` மனிதனுக்கும்
மாட்டுக்கும் மாத்திரமா சந ம், கிராமங்களில்தான் இன்னும் ாத்திRம்.

“னைமதா த்திலிந்து வெவளிசRற்`ப்பட்ட,
இ_ந்துசபா கால வெவள்ளத்தில் சிக்கி
தினை RறிRாமல் பீசல (புகழ்வெபற்` பிசரஸிலிR
கால் பந்தாட்ட வீரர்) கதறி அழுதது சபால என்`
உவனைமனைR இந்தக் கனைதயில் படிக்கி`சபாது,
மீடிRாவி ால் ராட் ஸமாய் உருவாகியிருக்கும்
கிரிக்வெகட் பூதம், வட தமிழ்நாட்டின்
வெவள்ளாற்`ங்கனைரயில் வசிக்கும் சரவதி வர்மா
சபான்` எழுத்தாளர்கனைள இன் மும் முழுங்கி
விடாமல் இருக்கி`சத என்று
ஆறுதலாயிருக்கி`து.
1989 ல் ாதி அரசிRல் சூ_லில், மனித
முதுவெகலும்புகனைள லாடம் கட்டிRதில் ஏற்பட்ட
வலினைR ஒரு சிறுகனைதRாய் "வலி" என்`
தனைலப்பில் இந்த வெதாகுப்பில் தந்திருக்கி`ார்.
"ம`ந்து சபா ஈட்டினைRயும், சுளுக்கினைRயும்,
வீசிப் சபாட்டுவிட்ட வெவட்டரிவானைளயும்
நினை வுபடுத்தி, தட்டி உரசி உயிர்ப்பிக்கும்
ாதித் தனைலவர்களின், அரசிRல் சபச்சுக்கள், எது
சபான்` வலியில் மனிதத்னைத தள்ளுகி`து?
"அள்னைளயில் Rாசரா நல்லாவிட்டது சபால்
இ`ங்கும் வலி, முதுனைக வனைளக்க முடிRாத

வலி. கால்கள் மடிந்து ரிந்து, ஆயிரக்கcக்கில்
மக்கனைள இந்த வலிக்கு உள்ளாக்கும், ாதி
அரசிRல் சூ_னைல வெநருப்புக்குள்சளயிருந்து
பார்ப்பனைதப் சபால பார்த்திருக்கி`ார் சரவதி
வர்மா. இந்தக் கனைதயில், Rதார்த்தங்கனைள மிக
அண்னைமயில் ஸ்பரி ம் வெகாள்ளும்
தருcங்களிவெலல்லாம் கனைல வெவளிப்பாட்டின்
நகாசுகள் சரவதி வர்மாவிடம் வெதானைலந்து
சபாகி`து. வெ ய்தினைR கனைலRாக்கும்
கனைலச்வெ றிவும், சூல் வெகாள்ள னைவக்கும்
அந்நிRத்தன்னைமயும் எழுத்தாளனுக்கு ஒரு
அவசிRத் சதனைவதான். புழுதி படிந்த வட
தமிழ்நாட்டில் ஒரு நீண்ட பRcம்
சமற்வெகாண்ட அனுபவத்னைத
ாத்திRமாக்குகி`து இந்தத் வெதாகுப்பு.
இந்த வெதாகுப்பில் முழு நினை`சவாடு
வெவளிவந்திருக்கும் கனைதகளில் ஒன்று "பாலா
சித்தியின் ஆட்டம்.
ஒரு நாவலுக்குள்ள வாழ்வின் விகசிப்பும், ஒரு
சிறுகனைதக் குள்ள, குறுக தரித்த அனுபவவீச்சும்

ஒருச ர, - இந்தக் கனைதயில்
ாத்திRமாயிருக்கி`து.
"எ`ங்காட்டு மண்ணுல பலாக்கன்னு வளருமா?
சித்தி வளத்தது வீட்டுக்குப் பின் ாசல வளர்ந்து
நிக்குசதா இரண்டு கன்னு. RானைரசRா அர குழி
அனுப்பி, வெ ம்மண் வெகாண்டு வந்து வெகாட்டி….
காவெடல்லாம் பாலாக்கும் நிலாகூட, சித்தியின்
வீட்னைட திருட்டுத்த மாகத்தான் எட்டிப் பார்க்க
முடியும். சபசுகி`, பாடுகி` சகாலங்கனைள,
வா ல் வெதளித்து அ_க_காய் சபாடும்
பாலாசித்தி.
"கண்னைc மூடிக்சகா
கண்னைc வெபாத்திக்சகா,
கள்ளன் வரான் ஒளிஞ்சிக்சகா ...
அலாக்சகால் துலாக்சகால்
கண்ணிருந்தா கண்டுபிடி...''
என்று பாலா சித்தியின் உடனிருப்பில், திருடன்,
சபாலீஸ் வினைளRாட்டு" என்று ரம்மிRங்கனைள

மானைலRாக்கி, பாலா சித்தி என்`
பாத்திரப்பனைடப்பு கனைதயின் முற்பகுதியில்.
சகார நாக்குகசளாடு ாதிச் ண்னைட, - ாதித்
தனைலவர்கள் சுண்டிவிட்டு, வெகாளுத்தப்படுகி`
வீடுகள், பாலாசித்தி, சுற்றுச்சூ_சலாடு, முற்`ாக
சிவந்து சபாகி` கனைதயின் பிற்பகுதி.
பாலா சித்தி னைவத்துவிட்டுப்சபா
காய்த்து குலுங்குகி`து.

பலாக்கன்று

சித்தி இருந்த ஊர் - தனை_Rத் தனை_R நடந்த
இடம், புழுதிக்கூளமாய் கிடக்கி`து.
சித்திக்காக ஒரு சிறு குருவி அனைடகாக்க
காத்திருக்கி`து என்று கனைத முடிகி`து. வட
தமிழ்நாட்னைட உலுக்கும் ாதிச் ண்னைடRால்
சினைதயும் கூடுகள், நம்னைம உலுக்குகி`து.
"நான் எவன் ம் ாரமும் இல்னைல, பாலாம்பாள்,
மட்டும்தான்" என்று குமுறும் ஒரு வெபண்ணின்
கனைதனைR மரப்பாச்சிகள் என்` வெபRரில் 1989-ல்
எழுதி 12 ஆண்டுகள் கழித்து பிரசுரம்
பண்ணியிருக்கி`ார் சரவதி ர்மா.

இந்தக் கனைதயில், அவசர வெ ால்லும்
உவனைமனைRப் சபால, 'கருவக்கானைR
அனை சபாடும் ஆட்னைடப்சபால, ஆcாதிக்கம்
குறித்த வெந ப்புகனைள ம சுக்குள் அனை சபாட
னைவக்கி` கனைத. வெந ப்புகளில் சகார்னைவ
இல்னைல. அனைத மாR Rதார்த்தபாணி என்று
வெ ால்லிவிட முடிRாது. வெவறும் Rதார்த்தத்தின்
சபாதானைமயி ால் மூன்`ாம் உலக நாடுகளின்
எழுத்தாளர்கள், மாR Rதார்த்தம் என்` பாணிக்கு
முRற்சிப்பதாய் வெ ால்லுவார்கள். வெவறும்
Rதார்த்தத்திசலசR, பிழிRப் பிழிR
வெ ால்லுவதற்கு, சரவதி வர்மாவுக்கு, வடதமிழ்
நாட்டில், கடந்த 25 ஆண்டுகள் ஆ ந்தமாய்
இருக்கி`து. கனைதக்கா வடிவம்
குதிரவில்னைலசRா என்று சதான்றுகி`து.
காசவரி பிரச்னை யும் கன் டிRர்கனைளயும்,
'மிச் மிருக்கும் மானுடர்கள்' என்` கனைதயில்
கருப்வெபாருளாக்கியிருக்கி`ார்.
“ ாதிங்கி`து ஒரு அனைடRாளம்தாச . இங்சக
எவன் வெபா`க்கும் சபாசத ாதி வெதரிஞ்சிகிட்டு
வெபா`ந்தான். வRக் காட்டிசல உனை_க்கி`துசல,

பனை`Rனுக்கும் பனைடRாச்சிக்கும்,
கள்ளனுக்கும், கவுண்டனுக்கும் என் ா வெபரிR
சவற்றுனைம? எல்சலாரும் ஒசர ாதிதான்.
எல்சலாரும் ஒடுக்கப்பட்டவன் தான். இதிசல
சுகவாசிRாரு, புத்தியுள்ளவன் வெபானை_க்கி`
வழினைRப் பார்த்துக்கி`ான்" என்று வர்ணித்த,
ாதிக்கல வரங்கள் வித்திடப்பட்ட வனைகனைR
'பரவும் நி_ல்' என்` தனைலப்பில்
கனைதRாக்கியிருக்கி`ார். ாதிச் ண்னைட தவிர,
வட தமிழ்நாட்டில் சவவெ`துவும் இல்னைல
என்பனைதப் சபான்` நினைலக்கு, மக்களின்
அறிRானைம காரcமா அல்லது அறிRானைமனைR
முதலீடாக்கி, வெகாழுக்கும் - ாதி, இ , அரசிRல்,
மூக, தனைலவர்கள் என்று தம்பட்டம் கட்டிக்
வெகாண்டவர்கள் காரcமா என்`ால்,
முட்னைடயிலிருந்து சகாழிRா? சகாழியிலிருந்து
முட்னைடRா கனைததான்.
"இடதுகால் முன்னைவத்து, வலது கால்
மண்வெதாட்டு வcங்கி, வலது னைகRால்
சிலம்வெபடுத்து, தனைலக்கு சமவெலாரு க்கரம்
சு_ற்றி, பின்வெ ட்டு னைவத்து, இடப்பு`மாய்
சு_ற்றி, ட்வெட முன் பாய்ந்து, இடக்கானைல

முன்னைவத்து சிலம்பும் னைககளும் குருனைவ
வcங்கி நின்` ."
என்` சிலம்பாட்டத்தின் வர்cனை யும்,
பாஞ் ாலி பதம் முடிக்கும் கனைதயும்,
வெவயிலாகி தcலாகி கனைதயில், வடகி_க்கி
லிருந்து ஒரு மூக்கனை` காற்னை`ப் சபால
பு`ப்பட்டு வந்து சு_ன்`டிக்கி` லாகவம், இந்தத் வெதாகுப்பின் சி`ந்த கனைதகளில் ஒன்`ாக
இதனை உருமாற்றுகி`து.
ாதித் தனைலவர்களும் இ த் தனைலவர்களும்
தாதாக்களாகி, மக்களாட்சி முனை`யில்
முக்கிRத்துவம் வெபற்றுவிட்ட சூ_லில்,
அவர்களின் உள்முகம் காட்டும், "மcற்சிற்பம்"
என்று சிறுகனைத, இந்த வெதாகுப்பின் கனைடசி
கனைதRாய் வந்திருக்கி`து. 2003 இல்
எழுதியிருக்கி`ார், சரவதி வர்மா. சரவதி
வர்மாவுக்கு, அனைடRாளம் வெகாடுப்பசத இந்தக்
கனைததான்.
"கட்டிப்பிடி, கட்டிப்பிடிடா,
கண்cாளா

கண்டபடி கட்டிப்பிடிடா ...''
என்` மூக அவலத்தின் அதல பாதாளங்கள்
இந்தக் கனைதயிசல, சிற்பமாய் வந்திருக்கி`து.
வடதமிழ்நாட்டின் ரcங்கனைள, இந்தத்
வெதாகுப்பில், சீழ் நாற்`த்சதாடு, சிறுகனைதகள்
என்` வடிவத்தில் சரவதிவர்மா தந்திருக்கி`ார்.
வெபருநகர வாழ்வின் முகமறிRா தன்னைமயிலும்
வெவற்றுக்கதகதப்பிலும், இந்த ரcங்களின் வலி
அதிர்ச்சிRா யிருக்கின்` .
ம அனுபவங்கள்தான் கனைல வெவளிப்பாடு. சில
மRங்களில், அது முழுனைமனைR சநாக்கிR
பRcமாயிருக்கலாம். க மனித
அனைடRாளத்னைத, வா கர்களிடம் சதாற்றுவிக்க
முடிகி`சபாது கனைத வெவற்றி வெபறுகி`து.
ஆ ால், எல்லா மRங்களிலும் அது நிகழ்ந்சத
தீரும் என்று வெ ால்வதற்கில்னைல.
உலகமRமாக்களில், ஈராக்கின் சவதனை
அதிகமாக வெவளிசR வெதரிகி`து. ஆ ால்,
அண்னைட வீட்டு குரூரங்கள் கவ த்னைதப்

வெப`ாது சபாகி`து. இந்த முரண்களுக்குத்
தீர்வுகள் வெதரிRவில்னைல .
யூ. ஆர். அ ந்தமூர்த்தி, மீபத்திR உனைர ஒன்றில்
குறிப்பிட்டனைதப்சபால, கிcற்றுத்
தவனைளகளும், உலகமRமாக்கலும் என்`
பார்னைவயில், கிcற்றுத்
தவனைளRாயிருப்பதற்குரிR தகுதிகனைளயும்
இ_ந்துவருகி` சூ_லில், வட தமிழ்நாட்டின்
மண்வா னை சRாடு சரவதி வர்மா
சபான்`வர்களின் எழுத்தாளர்கள் வருனைக
சதனைவப்படுகி`து.
நூல் : சினைதயும் கூடுகள், ஆசிரிRர் : சரவதி
வர்மா,
வெவளியீடு: ஸ்ச கா, வினைல ரூ. 60.
சம 2004

4. ' மணிக்வெகாடி சீனிவா ன்
எழுத்துக்கள் ' - புத்தக
விமர் ம்

புத்தகங்கள் நினை`R வருகின்` . - படிக்கி
`ார்களா என்று வெதரிRவில்னைல.
ந்னைத வெபாருளாதாரத்தில்,
நுகர்சவாரில்லாமலும் விRாபாரம் நடக்கும்.
தமிழில் - வெ ால்லசவ சவண்டிRதில்னைல.
இப்சபாவெதல்லாம், ஒரு புத்தகம் இரண்டு
புத்தகங்கள் என்று வெவளியிட்டால்,
வெபரும்பாலும் அது தமிழ்வெமாழினைRச் ார்ந்த
பதிப்பகமாக இருக்காது.
இருந்தாலும் - ஒரு வித்திRா ம்.
”மணிக்வெகாடி சீனிவா னின் எழுத்துக்கள்" என்`
தனைலப்பில், அவருனைடR மகன் ?Rசதவ்
சீனிவா ன் அவர்களால் வெதாகுக்கப்பட்டு,
மணிக்வெகாடி சீனிவா னின் எழுத்துக்களில், ஒரு
பகுதினைR கனைcRாழி பனைடப்பகம் வெவளியிட்
டிருக்கி`து.
"மணிக்வெகாடி சீனிவா ன் தமிழ் இலக்கிR
சபராசிரிRராக பணிபுரிRவில்னைல. ஐம்பது
ஆண்டு காலம் அவர் பத்திரினைககளில்

எழுதி ார். வெபரும்பாலா காலம் அவர்
ஆங்கில பத்திரினைககளில் தான் வெதாடர்ந்து
எழுதி ார். விட்டு விட்டு தமிழில் எழுதி ார்.
அரசிRல் ம்பவங்கள், வெபாருளாதாரப்
பிரச்சினை கள் மூகக் கவனைலகள் இனைவகனைளப் பற்றிசR அவர் எழுதி ார்.”
இப்படி, அவனைரப் பற்றி அவருனைடR மகன்
வெ ால்கி`ார். அரசிRல் ம்பவங்கள்,
வெபாருளாதாரப் பிரச்சினை கள், மூகக்
கவனைலகள் இனைவகனைளப் பற்றி
வெதரிந்துவெகாள்ள ஆர்வமில்லாதவர்கள் எதற்கு
மணிக்வெகாடி சீனிவா னின் எழுத்துக்கனைள
படிக்கசவண்டும் என்` முடிவுக்கு வந்து, இந்த
புத்தகத்னைத படிக்காமல் விட்டால் இ_ப்பு
அவர்களுக்குத்தான்
த்திR சவட்னைகசRாடு, ஒரு மனிதம்
வா_முடியும் என்பனைத நம்புவசத
இப்சபாவெதல்லாம் கஷ்டமாயிருக்கி`து.
சீனிவா ன் வெதாடாத துனை` இல்னைலசRா என்று
சதான்றுகி`து. மணிக்வெகாடி பத்திரினைக
ஆரம்பித்தது மாத்திரசம, மணிக்வெகாடி

சீனிவா னுக்கு வெபருனைம என்` நினை ப்பில்,
Rாராவது இந்தப் புத்தகத்னைத படிக்க
சநர்ந்தாலும் ஏமாந்து சபாவார்கள்.
புத்தகம் முழுவதும், அ ல் தஹிக்கி`து.
வெதன்`லாய், அரிதாயிருந்தாலும், அவ்வப்சபாது,
ங்கப்பாடல் வரிகளின் ஆ_மா
விவரனை யும், மஸ்கிருத ஸ்சலாகங்களின் மீது
இருபதாம் நூற்`ாண்டுப் பார்னைவகளும்,
விRா ர், கம்பர், பாரதி, ச–க்ஸ்பிRர்,
ருட்Rார்டுகிப்லிங், ஹிட்லர், முச ாலினி,
ஸ்டாலின், காந்தி, சநரு, - இப்படி சீனிவா ன்,
இந்த வெதாகுப்பில் எழுதியிருப்பனைத பட்டிRல்
சபாட்டுக்வெகாண்சட சபாகலாம்.
- பிசளட்சடாவும், ாக்ரடீஸும் குறித்த
வெமாழிவெபRர்ப்பு ஒரு சபா ஸாக.
வெராம்ப நாளாயிற்று.
- சிந்திக்க னைவக்கி` புத்தகம் இது.
"மணிக்வெகாடி, ஆந்திர சக ரி டி. பிரகா ம் நடத்தி
வந்த 'ஸ்வராஜ்R' வரதரா?ுலு நாயுடு நடத்தி
வந்த 'தமிழ்நாடு', வெ ாக்கலிங்கம் நடத்தி வந்த

'காந்தி', '…னுமான்', 'தி ரி’ சபான்`
பத்திரினைககளிலும், சீனிவா ன் சினை`யில் இருந்த
காலத்தில் எழுதப்பட்ட சினை` சநாட்டுப்
புத்தகங்களிலும், அவருனைடR கட்டுனைரகள்,
கவினைதகள், அரசிRல் தனைலRங்கங்கள்,
வெமாழிவெபRர்ப்புகள், விமர் ங்கள் எல்லாம்
அடங்கி மடிந்து கிடக்கின்` . வெபரும்பாலும்
மனை`ந்சத சபாய் விட்ட . அவர் ஆங்கிலத்தில்
எழுதிR எழுத்துக்களுக்கும் அசத கதிதான்.''
என்று 'மணிக்வெகாடி காலம்' என்` புத்தகத்தின்
முன்னுனைரயில் பி. எஸ். ரானைமRா
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அந்தக் குனை`னைR அகற்`, தன் னைகவ ம் உள்ள
சீனிவா னின் எழுத்துக்கனைள நூல் வடிவில்
வெவளியிட, இது ஒரு முRற்சி என்று அவருனைடR
மகன் ?Rசதவ் சீனிவா ன் அடக்கமாய்
குறிப்பிடுகி`ார்.
தமி_க அரசு மணிக்வெகாடி சீனிவா னின்
வி_ானைவ வெகாண்டாடிRசபாது, அதில்
பங்சகற்க அனை_த்தசபாது, வRது முதிர்ந்த
எழுத்தாளர் சிட்டி, 'இந்த வி_ாவில்

பங்சகற்கசவ, இன் மும் நான் உயிசராடு
இருக்கிச`ன் சபாலிருக்கி`து’ என்று
வெநகிழ்ச்சிRாக வெபருமிதப்பட்டாராம். அந்த
வெநகிழ்ச்சியின் அர்த்தங்கள், மணிக்வெகாடி
சீனிவா னின் எழுத்துக்கனைள, அவரது
வாழ்க்னைகயின் சில பக்கங்கனைள, படிக்க
சநர்கி`சபாதுதான், புரிகி`து.
1932, 33 களில், பம்பாய்க்கு அருகில் உள்ள
நாஸிக் மத்திR சினை`யில், ஃபிரி பிரஸ் ?ர் லில்
அவர் எழுதி வந்த தனைலRங்கங்கள், அன்னை`R
பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு மக்களினைடசR
ஒத்துனை_RானைமனைRத் தூண்டுவதாகவும், மக்கள்
மத்தியில் அரனை ஏள ம் வெ ய்வதாகவும்,
அவர்சமல் குற்`ம் ாட்டப்பட்டு, சினை`யில்
அனைடக்கப்பட்ட சீனிவா னின் சமல் சில
தனைடகள் விதிக்கப்பட்டதாம். க னைகதிகளுடன்
அரசிRல் சப க்கூடாது, அரசிRல்
விவகாரங்கனைளப் பற்றிசRா, அரசிRல்
பிரச்சினை கனைளப் பற்றிசRா எழுதக் கூடாது
என்` கட்டுப்பாடுகள் காரcமாக, தாம் படிக்க
சிலப் புத்தகங்களும், எழுத சில சநாட்டுப்
புத்தகங்களும் தர அனுமதி சகாரி வெபற்`ார்.

பிசளட்சடாவின் வ ங்கள் (Dialogues of Plato),
சபராசிரிRர் கால்டுவெவல்லின் 'திராவிட
வெமாழிகளின் இலக்கcம்' (Prof. Caldwells
Comparative Grammer of Dravidian Languages),
தமிழில் திருக்கு`ள், கம்பராமாRcம்,
மஸ்கிருதத்தில் வால்மீகி ராமாRcம், கீனைத,
ங்கரபாஷ்Rம் சபான்`னைவ அவர் சகட்டதில்
சில புத்தகங்கள். ஆயிரக் கcக்கா
பக்கங்கனைள, தமிழில், மஸ்கிருதத்தில்,
ஆங்கிலத்தில் படித்தார். நூற்றுக்கcக்கா
பக்கங்கனைள தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
எழுதி ார், என்று முன்னுனைரயில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நூற்றுக்கcக்கா
பக்கங்கனைள ஆங்கிலத்தில் மாத்திரம்
படித்துவிட்டு, ஆயிரக்கcக்கா பக்கங்களில்
தமிழில் இப்சபாது வெவற்`ா , உள்ளீடற்`
இலக்கிR ர்ச்னை கனைள நிகழ்த்திக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்கள்.
இந்த வெதாகுப்பில், வெதாகுக்கப்பட்டுள்ள
எழுத்துக்கள் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்
எழுதிRனைவ. எழுதிR மனிதன் இ`ந்துசபாய்
இருபத்து ஏழு ஆண்டுகள் கழிந்த பி`கு அனைவ

புத்தகமாக உருவெவடுத்திருக்கின்` . அதிலும்,
அவர் எழுதிRதில் சில சநாட்டுப் புத்தகங்கள்
தான் கினைடத்துள்ள . அந்த சநாட்டுப்
புத்தகங்கள், சுசதசி காகிதத்தில் தRாரிக்கப்பட்டு,
பச்னை நி` , நாகப்ப_ வர்cம் வெகாண்ட
னைமகளில் எழுதப்பட்டனைவRாகும்.
அந்த சநாட்டுப் புத்தகத்தின் காகிதங்கள்
வெமலிந்து சபாய் னைகRாளக்கூடிR நினைலயில்
இல்னைல எ வும் மணிக்வெகாடி சீனிவா னின்
மகன் வெதாகுப்பாசிரிRராக தன்னுனைடR
முன்னுனைரயில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அனைவகனைள
ஓரளவு அவர் சீரனைமத்ததாகவும்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வெமலிந்து சபா காகிதங்கனைள, அவரால்
ஓரளவிற்கு சீர் அனைமக்க முடிந்திருக்கி`து.
வெமலிந்து சபா மணிக்வெகாடி பாரம்பரிRத்னைத,
ஓரளவிற்குக் கூட சீர் வெ ய்R முடிRாத
நினைலதான், இன்னை`R நவீ தமிழ்
இலக்கிRத்திற்கு.
எல்லாவித குப்னைப இஸங்கனைளப் பற்றி, பக்கம்
பக்கமாக எழுதித் தள்ளும் நவீ எழுத்தாளர்கள்

ஒருபு`ம், வெபரிRார் சபான்` மூகத்
தனைலவர்கனைள, சப ா கினைடத்தது, அச்ச ற்`
காகிதமும் பcமும் கினைடக்கி`து என்பதற்காக,
வெகாச்னை ப்படுத்தி எழுதி வரும் நவீ தமிழ்
இலக்கிRவாதிகள் இன்வெ ாரு பு`ம். 'இனிசமல்
திராவிட இRக்கங்கள் தமி_கத்திற்கு ஆற்`
சவண்டிR பணிகள் எதுவும் இல்னைல.
சிந்தனை கள், சமனைடப் சபச்சு ஆகிRவற்றின்
மூலம், சபாதுவெமன்கி` அளவிற்கு, அவர்கள்
வெ ய்துவிட்டார்கள். அவர்களுனைடR காலம்
முடிந்து விட்டது. இப்சபாது மக்கள், தங்கள்
வெ ாந்த வழியிசல வெ ல்ல விரும்புகி`ார்கள்'
என்று கதா சூடாமணி விருது வெபற்` சுந்தர
ராம ாமியின் கருத்து ஒருபு`ம். சவறு
எப்சபானைதயும் விட, இன்னை`
காலகட்டத்தில்தான் மணிக்வெகாடி சீனிவா ன்
சபான்`, சுRமா சிந்தனை வாதிகளின்
பங்களிப்பு தமி_கத் திற்கு சதனைவப்படும்
சபால சதான்றுகி`து. எமிலிடிக்கன்ஸன்
இ`ந்து, நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பி`கு அவரது
கவினைதகள் அச்சு உருவம் கண்டது. எழுபது
ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்டு, மணிக்வெகாடி

சீனிவா ன் இ`ந்து இருபத்து ஏழு
ஆண்டுகளுக்குப் பி`கு, புத்தகமாக
உருவெவடுத்திருக்கும் அவருனைடR எழுத்துக்கள்,
ஒரு புத்தகம், வா கனிடம் நிகழ்த்த சவண்டிR
ஒரு ரிRா உனைரRாடனைல இந்த எழுத்துக்கள்
ஏற்படுத்துகின்` .
புத்தகச் ந்னைதயில் அசமாகமாக விற்கப்படும்
எல்லா எழுத்துக்களும் நவீ தமிழ் இலக்கிRம்
என்` மானைR நிலவுகி` இந்த சவனைளயில், அனைத
உறுதிப்படுத்துகி`மாதிரி சுந்தர ராம ாமி
வெ ால்கி`ார் :- 'முன்வெபல்லாம் ஒரு நல்ல
எழுத்தாளரின் புத்தகம், பிரசுரிக்கப்பட்ட
இரண்டு ஆண்டு களில் ஐநூறு பிரதிகள் விற்கும்.
ஆ ால், இப்சபாவெதல்லாம், பிரசுரிக்கப்பட்ட
உடச சR ஆயிரம் பிரதிகளுக்கு சமல்,
புத்தகங்கள் விற்று விடுகின்` . புத்தகச்
ந்னைதயில் கூடுகி` கூட்டம், நல்ல
இலக்கிRத்தின் மீது மக்கள் காட்டும் ஆர்வத்தின்
அனைடRாளம்'.
மணிக்வெகாடி சீனிவா னின் எழுத்துக்கள்
அடங்கிR இந்த வெதாகுப்பு, நல்ல இலக்கிRமா

இல்னைலRா என்பனைதயும், அவர் நல்ல
எழுத்தாளரா இல்னைலRா என்பனைதயும் இந்த
புத்தகத்தின் விற்பனை தான் தீர்மானிக்குசமா
என் சமா .
பத்திரினைக ஒரு வெதாழில், இலக்கிRம் ஒரு
ாதனை . இனைவ இரண்டும் இனைcந்து
வெ Rல்பட சவண்டும் என்பது மணிக்வெகாடி
சீனிவா னின் கருத்து. இப்சபாது பத்திரினைகயும்
வெதாழில்; இலக்கிRமும் வெதாழில் என்று
ஆகிவிட்ட சூழ்நினைலயில், அனைவ இரண்டும்
இனைcந்து வெ Rல்படுவதில் பிரச்சினை ஏதும்
இல்னைல.
மணிக்வெகாடி சீனிவா ன் கருத்துப்படி,
"ஏசதா ஒரு ம்பவம் சநரிட்டிருக்க சவண்டும்.
ஏசதா ஒரு சபச்சு வெ ால்லப்பட்டிருக்க
சவண்டும். இனைவசR பத்திரினைக எழுத்துக்கு
ஆதாரம். அந்த அளவுக்கு பத்திரினைக எழுத்து
உண்னைமக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளது. இதில்
கற்பனை க்கு இடம் கினைடRாது.
இலக்கிRத்திசலா, கற்பனை க்கு நினை`R இடம்
உண்டு. இந்த வித்திRா ம் இருந்தும் இரண்டின்

சநாக்கமும் ஒன்ச`. அறினைவ வளர்க்க
சவண்டும். மனித உcர்னைவ அதிகரிக்க
சவண்டும். உcர்ச்சிகனைளப் பகிர்ந்து வெகாள்ள
சவண்டும். தகவல்கனைள பரப்ப சவண்டும்.
மனித சநRத்னைத வலுப்படுத்த சவண்டும்.
இலக்கிRம் கால அளவில் இனைத
நினை`சவற்றுகி`து. பத்திரினைக எழுத்து பரப்பு
அளவில் அது வெ ய்கி`து."
சமற்கூறிR தாரதம்Rங்களின்படி,
இப்சபாவெதல்லாம், பத்திரினைகயும்
வெ Rல்படுவதில்னைல; நவீ தமிழ் இலக்கிRமும்
வெ Rல்படுவதில்னைல.
டி. எஸ். வெ ாக்கலிங்கம் குறிப்பிட்டனைதப்சபால,
'ஆசிரிRரின் வெகாள்னைகசR பத்திரினைகயின்
வெகாள்னைக என்` காலம் அசநகமாய் மாறி
மனை`ந்து சபாயிற்று.'
பத்திரினைகயும் இலக்கிRமும் வெதாழில்தான்
என்` இப்சபானைதR சூ_லில், இதில் காசு
சபாடுகி`வர்களின் வெகாள்னைகதான் பத்திரினைக -

இலக்கிRம் - இவ்விரண்டின் வெகாள்னைகRாய்
திரிந்து சபாயிருக்கி`து.
ஆ ால், மணிக்வெகாடி சீனிவா ன், 'வெபான்ச
னைகக்கு வந்தாலும், கூலி சவனைல குனை`சவதான்.
தாச வெ ய்யும் வினை யில்தான் தன்னை க்
காணும் தி`னுண்டு.' என்று வெ ால்லி, வெடபுடி
தாசில்தார் பதவி சவண்டாவெமன்று நிராகரித்து
எழுத வந்தவர்.
வெ ால்லுக்கும் எழுத்துக்கும் மணிக்வெகாடி
சீனிவா ன் வெகாடுத்த மதிப்பு, மூன்று
தனைலமுனை`களுக்குப் பி`கு, முற்`ாகவும் நீர்த்து
சபாயிருக்கி`து.
'மணிக்வெகாடி சீனிவா ன் 1928 ல் - 1929 ல், 11/2
ஆண்டு காலம், இலண்டனில் பத்திரினைக
வெதாழில் பார்த்து, தாய்நாடு திரும்பிR பி`கும்,
இங்கிலாந்து வெ ன்`தற்கு அனைடRாளமாக,
அவருனைடR நனைட உனைட பாவனை களில்
ஒருவித மாறுதனைலயும் ஒருவரும் கண்டதில்னைல'
என்று சிட்டி குறிப்பிடுகி`ார்.

நமக்வெகன்று, இப்சபாது, தமிழ் அனைடRாளங்கள்
ஏதும் இல்னைல. வெடல்லியில் வெ ன்று நவீ தமிழ்
இலக்கிRத்திற்காக விருது வ_ங்கி ால்,
சகாட்டு சூட்டில் வாங்குவது இRல்பு என்று
ஆ பி`கு, 1930 களில் 11/2 வருட இலண்டன்
வா த்திற்குப் பி`கும் தமிழ்
அனைடRாளங்கசளாடு வாழ்ந்து,
மணிக்வெகாடினைR தமிழில் ஆரம்பித்து, நவீ
தமிழ் இலக்கிRத்திற்கு பிள்னைளRார் சுழி
சபாட்டு, எழுபத்னைதந்து வRதிலும், தமிழ்
சிந்தனை சRாடு வாழ்ந்து இ`ந்து சபா னைத
நினை த்தால், இன்னை`R, தமிங்லீஸ் சூ_லில்,
அவனைர ஒரு வித்திRா மா
பிரகிருதிRாய்த்தான் பார்க்கமுடிகி`து.
எந்த முனை`யில் வெ ால்வளத்னைதப் வெபருக்கலாம்.
எந்த வழியில் வெபாருள் ஆ_ம் காcலாம்
என்பதற்காகசவ 'வெவள்ளி வட்டம்' என்` ஒரு
அனைமப்னைப ஏற்படுத்தி, தன்னுனைடR அறுபது
வRதிலும் தமிழ் பற்றிR சிந்தனை சRாடு
வெ Rல்பட்டவெதல்லாம் இப்சபானைதR சூ_லில்,
ப_ம் பஞ் ாங்கமாய் சதான்றுசமா?

பாரதியின் குயில்பாட்னைடக்கூட, மணிக்வெகாடி
சீனிவா ன், சமற்குறித்த முனை`யில் புதுனைமRாய்,
வெபாருள் ஆ_ம் கண்டு, 'குயில் பாட்டில் குறு
முனி சதான்றுகி`ாசர' என்று குயிலுக்கு
பூர்வீகத்னைத வெ ான் வர் அவர். 'நீ ஆனை னைவத்த
நாRகனை அனைடவாய் என்று அருளிRவரும்
அவசர. வெபாதிR மனைலயில் வாழும்
வெதய்வமுனி வாழ்த்தி ார் என்`ால் அது தமிழ்
கவினைதRாகத்தாச இருக்க சவண்டும்.'
மணிக்வெகாடி சீனிவா னின் 25 கட்டுனைரகள்,
இந்த நூலில் வெதாகுக்கப்பட்டிருக்கி`து. இந்த
கட்டுனைரகளிசல, மணிக்வெகாடி சீனிவா ன்
வெதாட்டிருக்கி` வி–Rங்கள், அ லாய்
சுடுகி`து.
' த்திRாகிரகப் சபாரி ால், இந்திRா விடுதனைல
வெபற்`து என்று பிர ங்கம் வெ ய்Rலாம். ஆ ால்,
வெபாருந்துமா என்பது ஆராR சவண்டிR
வி–Rம்.' என்று தர்க்கத்னைத ஒரு
கட்டுனைரRாக்கியிருக்கி`ார். ராமாRcம்,
மகாபாரதம், பாகவதம், புராcங்கள், னைபபிள்

எல்லாம் வெகானைலக் கனைதகள், ஹிம்னை க்
கனைதகள்தாச ? என்று சகள்வி எழுப்புகி`ார்.
உண்னைமசR வெவல்லும் என்று நான் காcாத
சவதங்கள் வெ ான் ால் எப்படி நம்புசவன்?
என்` ஒரு கட்டுனைரயில் வெபாய்யும் நி?முமாய்
ஒரு சகள்வி சகட்டிருக்கி`ார்.
'கடன்' என்று ஒரு கட்டுனைர.
'கடன் வாங்குவது என்`ால் நானைளR உனை_ப்னைப
இன்ச` விற்றுவிடுவது என்பதுதான் அர்த்தம்.
நானைள உனை_ப்னைப மட்டுமல்ல, நானைள மறுநாள்
உனை_ப்னைபக் கூட ச ர்த்து. இல்லா விட்டால்
வட்டி எப்படி கட்டுவது?
'நாளும் கி_னைமயும், கலிRாcமும் டங்கும்
வந்தால் மூக ம்பிரதாR, ஆ ாரங்களுக்காகப்
வெபாருள்கனைள வெ லவிட சவண்டியிருக்கி`து.
மூகத்திடம் அவ்வளவு பRம். இது சதளுக்குப்
பRந்து பாம்பின் வாயில் முதலில்
சபாகும்சபாது பாம்வெபன்று வெதரிவதில்னைல'
என்கி`ார். நாடும் வீடும் கடனில்லாமல் வா_
முடிRாது என்பதல்லவா, வளர்ந்து வரும்

நாடுகளின் புதிR சித்தாந்தம். இப்சபாது
மணிக்வெகாடி சீனிவா ன் இருந்தால் என்
எழுதுவார்?
இன்வெ ாரு கட்டுனைரயில் மணிக்வெகாடி
சீனிவா னின் வாதம் இப்படிப் சபாகி`து: 'இன்று உலகம் வெகட்டுப் சபாயிருப்பதற்கு பல
காரcங்கள் வெ ால்கி`ார்கள்.
கலி முற்றிவிட்டது என்கி`ார்கள்
வெபௌராணிகர்கள்.
இஸ்லாம் சபாதுமா அளவில் பரவவில்னைல
என்கி`ார் வெமளலா ா .
எல்லாம் முதலாளிகளின் அக்கிரமம்
என்கி`ார்கள் பாட்டாளிகள்.
சலவாசதவிக்காரர்களின் சூழ்ச்சி என்கி`ார்கள்
அரசிRல் நிபுcர்கள்.
வெபாருளாதார மந்தம் என்கி`ார்கள்
படித்தவர்கள், படிக்காதவர்கள் எல்சலாரும்.

இந்தக் காலத்துப் ப ங்கள் வெகட்டுப்
சபாய்விட்டார்கள் . என்கி`ார் உபாத்திRாRர்.
வரிச்சுனைம அதிகம் என்கி`ார் மிராசுதார்.
ஆரிR ஆதிக்கம் என்கி`ார் திராவிட கட்சிக்காரர்.
ஹிந்து மூகத்தின் ஊ_ல்கள் என்கி`ார்
சீர்திருத்தக்காரர். இனைவவெRல்லாம்
உண்னைமவெRன்று சதான்`வில்னைல.
கர்பத் தனைடக்காரர் வெ ால்வதுதான் ரி. உலகில்
கூட்டம் வெபருத்துவிட்டது. இவ்வளவு
சபருக்கும் சுகத்துடன் ஜீவிக்க வழியில்னைல.
ஆகசவ, உலகில் 'சநா சவக்வெகன்ஸி' என்று
எழுதி பலனைகனைRத் வெதாங்கவிட சவண்டும்.
Rாராவது வர முRன்`ால் இடமில்னைல என்று
வெ ால்ல சவண்டும்.
'வெ ால்லுக்கு அடங்காத காலம் எப்வெபாழுதும்
உண்டு. நாம் வெ ால்லிக்வெகாள்ளுவவெதல்லாம்
கால அளசவRன்றி காலத்தத்துவம் அன்று.'
- இப்படி ஒரு கட்டுனைரயில்.

இன்வெ ாரு சிந்தனை யில்,
'அந்நிR ஆட்சினைR உனைடக்க, அடினைம நாடு
விடுதனைல அனைடR காந்தி காட்டிR வழிகள், ஒரு
அளவில் பRன் வெகாடுத்த . விடுதனைல அனைடந்த
நாட்டில், சுதந்திரம் வெபற்` நாட்டில் எனைத காந்தி
வழி என்று காட்ட முடியும்? என்று சகட்டு, அது
கிளிச் வெ ால் உபசத ம் என்கி`ார்.
இன்வெ ாரு இடத்தில்,
'கம்பன் கவினைதகளில் களிப்பதற்சகா,
திRாகய்Rர் கிருதிகளில் தினைளப்பதற்சகா, ராம
பக்தி அவசிRம் என்`ால் தமிழ்
கிருஸ்துவர்களுக்கு, முஸ்லீம்களுக்கு,
னை வர்களுக்கு அது எப்படி முடியும்?'
என்று சகட்கி`ார்.
'நாடகத்தின் கவர்ச்சி - நடிப்பவர்கள்,
பார்ப்பவர்கள் இவர்கள் இருவரினைடயும் உள்ள
பாவ ா க்தினைRப் வெபாருத்தது' என்று
நாடகத்னைதப் பற்றி வெ ால்லுகின்` மணிக்வெகாடி
சீனிவா ன், னைககால் முனைளத்த இலக்கிRம்தான்
நாடகம் என்கி`ார்.

பம்பாயில் ஐந்து இரவுகளில் ண்முகம்
சகாதரர்கள் நாடகங்களில் நடிக்க
இருக்கி`ார்கள் என்` வெ ய்தினைR
கட்டுனைரRாக்குகி`சபாது, நாடகத்தின் முழு
வரலாற்னை`யும் இரண்டு மூன்று பக்கங்களில்
வெ ால்லிவிடுகி`ார்.
ராமாRcத்தில், வெ ய்தி நிருபர்களின்
பார்னைவயில், இரண்டு கட்டுனைரகளாக
படிக்கி`சபாது, இப்சபாதும், அந்தப் பார்னைவ,
அப்படிசR வெ ய்தி நிருபர்களின்
குcங்களாகயிருப்பது, ஆச் ர்Rமாயிருக்கி`து.
'முடிசூட்டுக்கு முட்டுக்கட்னைட
ராம பட்டாபிச–கத்துக்கு தனைட
அந்தப்புர சூழ்ச்சிRா?
அசRாத்தி நகரின் அலங்சகாலம்'
- பாண்டிR முரசின் விச – நிருபர்
முளரிக்கண்cன் ாத்த ாரிடமிருந்து.
இப்படித் வெதாடங்கும் அந்த இரண்டு
கட்டுனைரகளின் ஒவ்வெவாரு வரியும்,

இன்னை`க்கும், வெ ய்தித்தாள்களின் குcங்களாக
அப்படிசR ஜீவிக்கின்` .
'விரிதமிழ் வளர்ப்சபாசம ! வளர் தமிழ்
விரிப்சபாசம!' என்று கவினைத பாடிR
மணிக்வெகாடி சீனிவா னின் 12 கவினைதகள் இந்த
வெதாகுப்பில் இடம்வெபற்றிருக்கின்` .
தன் மனை வியின் மரcம் குறித்து அவரது
கவினைதயில் சில வரிகள் :
நாட்டுப் பணியில் சினை` வெ ல்ல
வீட்டுக் கவனைல எனை

வாட்ட

'கூட்னைட நான் காப்சபன்
குஞ்சுகனைள நான் வளர்ப்சபன்
நாட்டுப் பணிக்கு வீட்டுத் தனைள சவண்டாம்'
என்றுனைரத்த வீரச் வெ ால்...
இந்த வெதாகுப்பின் மூன்`ாவது பாகத்தில்,
ரா?பாட்னைட என்` தனைலப்பில், 1933-ம் ஆண்டு,
வெ ப்டம்பர், அக்சடாபர், நவம்பர் ஆகிR மூன்று
மாதங்களில், வாரம்சதாறும், மணிக்வெகாடி

சீனிவா ன் எழுதிR அரசிRல் விமர்
வெதாகுக்கப்பட்டிருக்கின்` .

ங்கள்

அனைவகனைளப்சபான்று, ஒரு விமர் மாவது
இப்சபானைதR அரசிRல் களம் பற்றி,
பத்திரினைககளில் வெவளிவருவதில்னைல என்ச`
வெ ால்லலாம்.
நூல் : மணிக்வெகாடி சீனிவா ன் எழுத்துக்கள்,
வெதாகுப்பாசிரிRர்: ஐRசதவ் சீனிவா ன்,
வெவளியீடு : கனைcRாழி பனைடப்பகம், வினைல ரூ.
120.
('கனைcRாழி பனைடப்பகத்திலிருந்து வெவளிவந்த
இந்நூலுக்கு 'கனைcRாழி' இதழிசலசR
விமர் ம் வெவளியிட இRலானைமRால்
இக்கட்டுனைர பிரசுரமாகவில்னைல.)

நாடகம்

5. நாச்சிRாரின் க வுகள்

நமது நாட்டின் குடிRரசுத் தனைலவர்,
மாcவர்கனைள க வு காணுங்கள் என்று
திரும்பத் திரும்ப வலியுறுத்தி வருகி`ார்.
நாட்டின் பிரதமர், க வுகனைள நம்மால்

நினை`சவற்` முடியும் என்று நம்பிக்னைக
ஊட்டுகி`ார்.
பல நூற்`ாண்டுகளுக்கு முன், ஒன்பதாம்
நூற்`ாண்டில் ஒரு வெபண், இனை`வனை சR
கcவ ாக வரித்துக் க வு கண்டு, அதனை ப்
பாடல்களாக வெவளிப்படுத்தியிருக்கி`ார்.
பரதநாட்டிRக் கனைலஞர், அனிதா ரத் ம், அந்தக்
க வுகளின் வெவளிப்பாட்னைடப் பரத
நாட்டிRமாகவும், வெகாஞ் ம் நாடகமாகவும்
2001 லிசR உருவாக்கியிருக்கி`ார். மூன்று
ஆண்டுகளுக்குப் பின், 2004 பிப்ரவரி 10 ஆந் சததி
அதனை க் காc வாய்ப்பு சநர்ந்தது.
பரத நாட்டிRமும், நாடகமும் மாத்திரமில்னைல .
அற்புதமா ஒளிRனைமப்பும்
ஓ.எஸ். அருணின் இனை இRக்கமும், ம ம்
கனைரR நாச்சிRாரின் பாடல்கனைளப் பாடிR
பாங்கும், ஆண்டாள் என்றும், நாச்சிRார் என்றும்,
சகானைத என்றும், அனை_க்கப் வெபறும் அந்தப்
வெபண்ணின் க வுகனைள, அந்த
மானைலப்வெபாழுதில், பார்னைவRாளர்களின்

ம த்தில், சிற்பங்களாய், வண்c ஓவிRங்களாய்,
இனை ப் பூக்களாய், மலர் அனிதா ரத் மும்,
அரங்கம் டான்ஸ் திசRட்டரின் கனைலஞர்களும்,
சரவதி ங்கரனும், காரணிகளாயிருந்த ர்.
சந ங்கள், பக்திRாகவும் ங்கமிக்கும்சபாது,
ஆன்மா உடல், உயிர் ஆகிR மூன்றிலும், புதிR
வனைக இர ாR மாற்`ங்கள் ம த்தில் நிக_க்
காரcமாகி விடுகி`து.
இந்திRா முழுவதும், இந்த நாட்டிR நாடகத்னைத,
அனிதா ரத் ம் பRணிக்க னைவத்திருக்கி`ார்.
இப்சபானைதR வெபண் கவிஞர்களின்
கூச் நாச் மற்` வெவளிப்பாடுகனைளயும்,
நாச்சிRார் என்கி` ஒன்பதாம் நூற்`ாண்டின்
வெவளிப்பாடுகனைளயும், தமிழ் என்கி` ஒசர
வெமாழிதான் தாங்கி நிற்கி`து. ஆ ாலும்,
உcர்வுகளின் வெவளிப்பாட்டு வண்cங்கள்
வெபரிதும் வித்திRா ப்படுகின்` .
பரதநாட்டிRமும், நாடகமும், இப்சபாதும்
ஜீவித்திருக்கும் கனைலகள் என்று வெ ால்லிக்
வெகாள்ளலாசம தவிர, உயிர்ப்பாய் இருக்கும்

கனைல வடிவம் என்று வெ ால்லமுடிRாது. சில
ஆயிரம் ரசிகர்கள்தான் அந்தக் கனைலகனைள
இன் மும் ஜீவிக்க னைவத்திருக்கி`ார்கள்.
வெதால்காப்பிR வெமய்ப்பாட்டிRலின் இலக்கc
வரிகளுக்கு அப்பு`ம் 5000 ஆண்டுகள் கழிந்த
பி`கு இன்னை`R நாட்டிR நாடக
வெவளிப்பாடுகளில், அவ்வளவு தீர்க்கமா
இலக்கcச் சூத்திரங்கள் நிகழ்வில் இல்லாத
சூ_லில், அனிதாரத்தி த்தில் 'நாச்சிRார்' ஒரு
வித்திRா மா அனுபவம்.
இருளும் ஒளியும் கண்கனைளயும் ம த்னைதயும்
பறித்துக் வெகாள்கி` வண்cங்களின்
ச ர்க்னைகயும் இல்லாதிருக்குசம Rா ால்,
பாவமும், ராகமும், தாளமும் - பன்னிரண்டு
ஆழ்வார்களில் ஒருவராக சபாற்`ப்படுகின்`
ஆண்டாளின் அற்புதமா கவினைத வரிகளும்
மாத்திரம், இந்த நாட்டிR நாடகத்தில்
அற்புதமா இனினைமRா அனுபவங்கனைளத்
தந்திருக்கமுடியுமா என்று வெதரிRவில்னைல.
முழு நாட்டிR நாடகமும், மிருதுவாய்,
வெவல்வெவட்டின் மீது நடக்கி` மாதிரி, ஒரு

அனுபவத்னைத , நாச்சிRாரில், அனிதாரத்தி மும்,
அரங்கம் டான்ஸ் திசRட்டரும், குழுவி ரும்
ாத்திRமாக்கி யிருக்கி`ார்கள்.
எல்சலாராலும் சி`ந்த கனைல விமர் க
விற்பன் ராய் அறிRப்படுகி` சுப்புடு, "அனிதா
ரத் ம் வந்தார். வெடல்லியில் நாட்டிR உலனைக,
அவருனைடR நாச்சிRார் தRாரிப்பின் மூலம்
வெவன்`ார். வெதாடக்கத்திலிருந்து முடிவுவனைர,
பிசிச`யில்னைல" என்று புதுடில்லி,
ஸ்சடட்ஸ்வெமன் பத்திரினைகயில் சம 9, 2003 இல்
விமர்சித்திருந்தார். அந்த அளவிற்கு நுண்மான்
நுனை_புலத்சதாடு, பரதநாட்டிR இலக்கcங்கள்
கற்றிராத நினைலயில், ஒரு ரா ரி பார்னைவRாளன்,
அபிப்ராRம் வெ ால்ல முடிRாதுதான்.
பார்க்கக் கண்களும், சகட்கச் வெ வியும், கவினைத
வரிகனைளயும் அதற்கா பாவங்கனைளயும் உcர
ம மும் இருந்தாசல சபாதும் என்று பட்டது.
'இந்து' நாளிதழ் விமர் கர், "தன்னுனைடR
முழுனைமனைRயும், நாச்சிRார் பாத்திரத்திற்கு
அனிதா ரத் ம் அளித் திருக்கி`ார்" என்று
குறிப்பிட்டிருக்கி`ார். அப்படித்தான் வெ ால்லத்

சதான்றுகி`து. ஆ ாலும் சில கடுனைமRா
அடவுகளுக்குப் பி`கு, ஓய்வெவடுப்பனைதப்
சபாலச் சில வெநாடிகள், இனைட இனைடசR
கற்சினைலRாய் நிற்கி`ார். அந்தச் சில வெநாடிகள்
அனுபவ இனைடவெவளிRாய், நாச்சிRாசராடு
ஒன்றிப்சபாகி` பார்னைவRாளருக்குப் படுகி`து.
ாந்தா வெ ரப்ஜித்சிங், புதுடில்லி, இந்துஸ்தான்
னைடம்ஸ் நாளிதழில் குறிப்பிட்டனைதப்சபால,
நவீ நாடக உத்திகள், வெபருமளவுக்கு - ஒரு
வெமலிதா படுத்தாத்துணியில், - ஒரு
மானைலயில், ஒரு கண்cாடியில், என்று
ரஸானுபவ உச்சிக்கு, மிக எளிதாகப்
பார்னைவRாளர்கனைள, அனிதா ரத் த்தால்,
அனை_த்துச் வெ ல்ல முடிந்திருக்கி`து 'நாச்சிRார்'
நாட்டிR நாடகத்தில்.
அலாரிப்பு, தில்லா ா மார்க்கம் என்கி`
பரதநாட்டி ாஸ்திரக் கூறுகள் அறிந்திராத,
பார்னைவRாளர்கனைளயும் அதன் காரcமாகசவ
கட்டிப்சபாடுகி`து.
விமர் கர் பிசரமா மன்மதந்தன்,
குறிப்பிடுவனைதப் சபால, ாஸ்திரிRமா

பரதநாட்டிRத்திற்கும், நவீ த்துவத்திற்கும்
இனைடசR, ஷ்Rாம் வெப கல், 'அங் கூர்' படத்தில்
ாதித்தனைதப் சபால இரண்டுக்குமா ஒரு
பாலத்னைத நிர்மாணித்திருக்கி`ார், நாச்சிRாரில்,
அனிதா ரத் ம்.
" நாச்சிRாரின், காதல் தாபங்கள், காதல்
சகாலங்கள், காதல் கனி உcர்வின் உச் ங்கள்
என்று, பலவற்னை`, அணுவளவு விர மும்,
பார்னைவRாளரின் ம த்தில் எ_ாத வண்cம்,
பரதநாட்டிRத்தின் ?திகள் மூலம்
ாத்திRப்படுத்தியிருக்கி`ார்'' என்` இன்வெ ாரு
பார்னைவRாளரின் அபிப்பிராRம்
வெதரிRவருகின்`சபாது, இவ்வளவு
நுண்னைமகனைள உள்ளடக்கியிருக்கின்`
பரதநாட்டிRத்னைத, நம்மூர் தமிழ்த்
தினைரப்படங்களில் நிலவும் நட ச் சூ_லில்,
வெதானைலத்து விட்சடாசமா என்று சதான்றுகி`து.
அஷ்ட சகாcலாய் உடனைல முறுக்கி,
வாத்ஸாR ரின் காமசூத்திர விளக்கங்களாய்,
நம் தமிழ் சினிமாவில் மாத்திரம், தற்சபானைதR
தமிழ் சினிமாக்காரர்கள், விர உcர்னைவ
மாத்திரம் குறினைவத்து நட ம் என்` வெபRரில்

தாக்குகி`ார்கசள? கனைலகளின் நுண்னைமRா
அ_குகள் பலவற்னை`, நாம் நவீ த்துவத்தில்
வெதானைலத்திருக்கிச`ாமா? அல்லது அது
நவீ த்துவம்தா ா?
அதுல் குமார் என்கி` ஒரு நாடக இRக்குநர்
குறிப்பிட்டனைதப் சபால, நாச்சிRாரின் இந்த
நாட்டிR நாடகத்தில், ஏதாவது ஒரு வனைகயில் நம்
பங்களிப்பு இருக்காதா என்று ஏங்கத்தான்
னைவக்கி`து - இந்தப் பனைடப்பு. எல்லா உன் தப்
பனைடப்புக்களின் முதல் அனைடRாளசம, அந்த
உcர்வுதான்.
ஆண்டாளின் திருப்பானைவ வரிகனைளவிட, இந்த
நாடகத்தில் பRன்படுத்தியிருக்கும் நாச்சிRார்
திருவெமாழியின் கவினைத வரிகள், முதிர்ந்த
காதனைலத்தான் பிரகட ப்படுத்து கின்` .
நாச்சிRாரின் முழு காதலும் க வுதான்.
ஆ ாலும், அதிலும், உள் ம தும், ஸ்தூல
ரீரமும், இருசவ`ாக இல்லாமல், வெவவ்சவறு
தளங்களில், ஒருச ர, இRங்கு தனைலயும், இந்த
நாட்டிR நாடகத்தில், அனிதா ரத் ம்,
ாத்திRமாக்கியிருக்கி`ார். ஒரு பக்கம்

ஆ ாரமா பரத நாட்டிRமும், இன்வெ ாரு பு`ம்
அவர் பRன்படுத்தியிருக்கும் நவீ நாடக
உத்திகளும், அற்புதமாய் அவருக்குக்
னைகவெகாடுத்து, இனைதச் ாத்திRமாக்கியிருக்கி`து.
சவட்டி அளவிற்கு நீளமா , வண்cத்திலா ,
ஒரு வெமலிதா துணினைRப் படுதாவாக,
குளிRலனை` மனை`ப்புச் சுவராக, சதாளில்
கிடக்கும் அங்கவஸ்திரமாக, ம விகசிப்பில்,
காதல் உcர்வின் சி`குகளாக,
மcப்வெபண்cாய் ஊர்வலமாய் அனை_த்துச்
வெ ல்லப்படும்சபாது, தனைலசமல் பிடிக்கும்
விதா மாய், பல்சவறு உருவங்கள் வெகாள்ள
னைவத்திருக்கி`ார் அனிதா ரத் ம்.
திருக்குறுங்குடி சகாயிலில் பாடப்பட்டு,
வெவளிசR சகட்டிராத, பக்திப் பாடல்கனைளச்
ாமி ஊர்வலமாய் வரும் சபாது, அதற்குரிR
சகாயில் டங்குகள் ம்பிரதாRங்களுடன்
"நாச்சிRார்" நாட்டிR நாடகத்திசல
பRன்படுத்தப்பட்டது என்று தRாரிப்புக் குறிப்பு
வெ ால்லுகி`து.

கண்cன் மீது காதல் வெகாண்டு, க விசலசR
திருமcமும் முடித்து, விடிந்தவெபாழுதில்,
எல்லாமும் க சவ என்` நிதர் த்தில், அந்தக்
க னைவ, மீண்டும் அனை சபாட்டு,
"கற்பூரம் நாறுசமா? கமலப்பூ நாறுசமா?'' என்று
ஏ_ாம் திருவெமாழியில் பாடும் பாடல் வரிகளில்
நாச்சிRாரின், தாப வெவளிப்பாடுகள்
வெதாடங்குகி`து.
ஆயிரம் Rானை கள் சூழ்ந்துவர, காதலன்
கண்cன் வலம் வருவதாகவும், அவனை
வரசவற்கப் வெபாற்குடங்களில் நீர் நினை`த்து,
பு`வெமங்கும் சதாரcங்கள் கட்டி - இப்படி
நாச்சிRாரின் க வுகனைள, நாட்டிR
நாடகமாக்கும்சபாது, இந்த இரண்டு
வடிவங்களுக்கும் உள்ள, எல்லா
ாத்திRங்கனைளயும் அனிதா ரத் ம் சமனைடயில்
தருகி`ார்.
இந்திரன் உள்ளிட்ட சதவர் கு_ாம் (மாப்பிள்னைள
வீட்டார் அவர்கள்தாம் ) நாச்சிRாரின்
வளர்ப்புத்தந்னைத வெபரிRாழ்வார் வீட்டிற்கு வந்து

மcம் சபசி முடிப்பதாய், உள்ள க வின் பாடல்
வரிகனைள,
"இந்திரன் உள்ளிட்ட சதவர்
கு_ாவெமல்லாம்...
மந்திரக் சகாடியுடுத்தி, மcமானைல,
அந்தரி (நாத்த ார்) சூட்ட...''
இப்படித் திருமcச்
ம்பிரதாRங்கனைளவெRல்லாம், நாட்டிRமாகவும்,
நாடகமாகவும் ஒருச ர, பின்னிப் பினைcந்த
வெந வில், இனை சRாடும் சநர்த்திRா ஒளிக்
கலனைவகளில், வண்cச் ச ர்க்னைககசளாடு
பார்க்கும்சபாது, அந்தப் வெபண்ணின் க வில்
நாமும்தான் உருகிப் சபாகிச`ாம்.
க வின் இறுதிப் பகுதியில்,
'னைமத்து ன் நம்பி மதுசூத ன்
வந்வெதன்னை க்

னைகத்தலம் பற்றும்’ காட்சி
அழிந்துவரும் கனைலகளில், பரத நாட்டிRமும்,
இடம் வெபற்றிருக்கும் சூ_லில், நட ம்
என்`ால், னைக கால்கனைள ஆட்டி, ங்சகத
அனை வுகளுடன் கூடிR உடம்புடன் வலிப்பு
வந்தனைதப்சபால, உனைட உடுத்திR உடல் உ`வுக்
காட்சிகள்தான் என்று ஆகிப்சபா சூ_லில்,
காதல் உcர்வின் முகிழ்ப்புகள் வெமன்னைமRாய்,
க வு களாய், சமனைடயில், பூவின் இதழ்களாய்
ஒவ்வெவாரு படிRாய், விரிக்கும் அனுபவம், நாம்
வெதானைலத்துக் வெகாண்டிருக்கி` கனைலகளின்
நி_ல்கனைள ம க்கண்ணில் நிறுத்துகி`து.
ஆண்டாளின் க வுகனைளப் சபால நினை சவ
ஆகாத க வுகளின், 50 ஆண்டுகளாக, இந்த
நாட்டின் ஆணும் வெபண்ணும் மூழ்கி
இருக்கின்` ர். அவ்வப்சபாது இந்தக்
க வுகனைள நினை`சவற்றுகிச`ாம் என்`
வெபாய்Rா வாக்குறுதிகசளாடு நினை`R சபர்
வந்து சபாகி`ார்கள் - அரசிRலிலும்,
கனைலயிலும் இலக்கிRத்திலும்.

க வுகள் க வுகளாகசவ இருக்கின்` .
பின், முன், இனைட நவீ த்துவ இடிRாப்ப
சிக்கல்களி லிருந்து நவீ தமிழ் இலக்கிRத்னைத
மீட்வெடடுக்கும் க வு.
க வு காc மாத்திரசம சுதந்திரம் உண்டு என்று எங்கள் சிந்தனை கனைள காRடித்து
னைவத்திருக்கி` மானைRகனைள ஒடிக்கும் க வு.
- நனைடமுனை` Rதார்த்தங்கனைளப் பிரதிபலிக்காத
கனைல வெவளிப்பாடுகனைள கனைளந்து பு`ந்தள்ளும்
க வு.
- அகத்திRனின் கமண்டலத்திலிருந்து சினை`
மீண்ட காவிரினைR, அரசிRல்வாதிகளின்
சினை`களிலிருந்து விடுவிக்க வினை_யும் க வு.
இப்படி ஆயிரம் ஆயிரமாக க வுகனைள,
நாச்சிRாரின் க வுகளுக்கு உருவம் வெகாடுத்தது
சபால, அனிதா ரத் ம் நாட்டிR நாடகங்களாக,
அவருனைடR கலாசநர்த்தி வெந வில் வெநய்து
தரமாட்டாரா என்று எண்cத் சதான்றுகி`து.

கடவுனைளக் கcவ ாக வரிக்கும் க வுத்
தன்னைமயின் நீர்க்குமிழி குcம், அன்`ாட
வாழ்விலும் அ ந்தம்.
ஆகசவ, அதனை க் சகள்விக்குள்ளாக்குவது
அபத்தம். கா ல் நீர் சதடும் வாழ்வில்,
கனைலகளின் எல்லா வெவளிப் பாடுகளும்,
இனைளப்பாறுதலும் ஆறுதல் சதடுதலுசம.
ஆ ாலும், அதனூசட நித்திRங்களும்
அநித்திRங்களும் கண்cாமூச்சி ஆடுகி`து.
நாட்டிRத்னைதயும் நாடகத்னைதயும் நாச்சிRாரில்
அப்படித்தான் இனைcத்துள்ளார், அனிதா ரத் ம்.
உயிருக்கும், ஆன்மாவுக்கும் இனைடயிசலRா
உனைரRாடல் இருசவறு நினைலகளில், ஒரு ச ர ,
ஒசர சநரத்தில் நாட்டிR ரூபத்திலும், நாடக
வடிவத்திலும், ”நாச்சிRாரி"ல் அரங்கில்
நிகழ்கி`து. பரதநாட்டிRத்தின்
நளி த்தன்னைமயும், நாடகவடிவின் உரத்து
பிரதிபலிக்கும் தன்னைமயும், முரணில்லாமல்,
பிசிறில்லாமல், பார்னைவRாளர்களிடம்
'நாச்சிRாரி’ல் வினைதக்க முடிந்திருக்கி`து.

'நாச்சிRாரி’ல் கதகளியின் தாக்கமும் இருக்கி`து
என்று அதுல்குமார் - என்` பம்பாய் நாடக
இRக்குநர் விமர்சிக்கி`ார்.
நாச்சிRாரின் - கண்cன் மீதா , னைகத்தலம் பற்`
க வு காணும் நினைலனைR - நினை`சவற்`
இRலாத எதன்மீதும் வெபாருத்திப் பார்க்க
முடிகி`து.
“வெபண்ணின் வருத்தம் அறிRாத
வெபருமா னைரயிற் பீதக வண்c வானைட
வெகாண்வெடன்னை வாட்டம் தணிR வீசீசர."
என்` நாச்சிRார் உருவில் அனிதா ரத் ம்
அபிநயித்திருக்கும் சபாது,
"புண்ணிற் புளிப் வெபய்தாற் சபால"
வலியின் முழுவீச்னை யும் பாவங்களில்
வெகாண்டுவர முடிவது, நம் வாழ்வின்
வலிகசளாடு அனைடRாளப்படுத்திக் வெகாள்ள
முடிகி` அனுபவம்தான் - கனைலயின் வெவற்றியும்
பRன்பாடும் வெதவிட்டத் வெதவிட்டாத சதன்
தமிழ் ஆண்டாள் கவினைத வரிகனைளத் துய்த்த
உcர்சவாடு, நிகழ்ச்சி முடிந்து, கண்கள்

முழுவதும், நாச்சிRார் க வுகனைளக் கண்களிலும்
ம திலும் சதக்கி, சமனைடயின் தினைரக்குப்
பின்ச சபா ால், 150 வருட ஆங்கிலக்
காலனிRாதிக்கத்தின் நி_லாகவும், 50 ஆண்டு
ஆங்கில கல்வியின் நி?மாகவும், தமிழ்
வெதானைலந்து சபாயிருக்கி`து.
"தமிச_, உன்னை க் னைகத்தலம் பற்`க் க ா
கண்சடன் விடிந்தசபாது, அது வெவறும்
க வுதான் என்று உனை`த்தது.'' என்று ம ம்
வீறிட்டது.
- கத்தாரும், பனை` இனை யும் ஒரு வர்க்கத்துக்கு,
- வெதருக்கூத்தும், மம்முத ரா ாவும் இன்வெ ாரு
வர்க்கத்துக்கு.
- பரதநாட்டிRம், சமல்தட்டு மக்களின்
ர னை க்கு, என்` பாகுபாடுகளுக்கினைடசR,
முதுவெகலும்பில்லாமசலசR ஜீவிக்கும்
வித்னைதRறிந்த நடுத்தர வர்க்கப் பிரகிருதி, இனைவ
எல்லாவற்றிலும், கனைலத்துய்ப்னைப நிரந்தரமாத்
சதடிக் வெகாண்டிருத்தல். இந்த மண்ணுக்கு

மாத்திரம் உள்ள முரcா? அல்லது அனைதயும்
உலகமRமாக்கிப் பார்க்கலாமா?
காதல் சி`குகசளாடு, மcப் வெபண்cாய்,
ஊர்வலம் வரக் க ாக்கண்ட நாச்சிRார்,
அது வெவறும் க வுதான் - க வு மட்டுசம என்று,
உனைடந்து சபாய் குமுறுகி`சபாது.
வளர்ப்புத்தாயின் ஆதரவா

அரவனைcப்பில்,

ஆறுதல் காணும் நாச்சிRானைர இந்த இதழின்
அட்னைடப் படமாக்கிRசபாது,
நாச்சிRானைர, இந்திR வாக்காளப் பிரதிநிதிRாய்,
உருவகப்படுத்தத் தற்சபானைதR சதர்தல் சூ_லில்
சதான்றுகி`து.
ஆ ால், நாச்சிRானைர அரவனைcத்து, ஆறுதல்
படுத்தும் அந்த அனைcப்னைப, க வுகனைளசR
தின்று வா_ பிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்திR
வாக்காளருக்கு Rார் வெகாடுப்பது?
ஏப்ரல் 2004

6. வெதானைலத்துவிட்சடாமா ?

நமக்கா மரபுகள் பலவற்னை` வெதானைலத்து
விட்சடாமா என்று சதான்றுகி`து.
மயிலாப்பூர் பாரதீR வித்Rா பவனில், தமிழ்நாடு
இRல் இனை நாடக மன்`ம், ஒரு ஐந்து நாள்

வி_ானைவ முத்தமிழ் வி_ா என்று மீபத்தில்
நடத்திRது.
முதல் நாள் வெதாடக்க நிகழ்ச்சி. சுப்பு
ஆறுமுகத்தின் வில்லுப்பாட்டு, இறுதி நாள்,
புதுக்சகாட்னைட முத்தமிழ் மன்`த்தின்
" த்திRவான் ாவித்திரி" இனை நாடகம்
( ங்கரதாஸ் சுவாமிகள் இRற்றிRது) இனைடயில்
ச?சுதாசின் தமிழ் இனை , பத்மா
சுப்பிரமணிRத்தின் நட ம் - இப்படி.
நாடகம் நம்மிடம் இல்லசவ இல்னைல என்று
வெ ால்லுகி` நவீ த் தமிழ் இலக்கிRவாதிகளும்
நம்மினைடசR உண்டு.
ங்கப்பாடல், சிலப்பதிகாரம் இப்படி இன் பி`
பனை_R நூல்களிலிருந்து பாடல் வரிகனைள
எடுத்துக்காட்டி, மிக விரிவா - ஆ_மா நாடக
மரபு ஒன்று நம்மினைடசR இருந்திருக்கி`து
என்று அனைடRாளங்கள் காட்டுசவாரும் உண்டு.
இனை நாடகத்தில் இனை நன்`ாக இருந்தால்,
இனை க் கனைலக்குப் வெபருனைம; நட ம் நன்`ாக
இருந்தால் நாட்டிRக் கனைலக்க வெபருனைம;

இதிசல நாடகத்திற்கு என் சி`ப்பு, என்று 1995
ஆம் ஆண்டு வாக்கில் தஞ்னை ப் பல்கனைலக்
க_கம் நடத்திR ஒரு நாடகப் பட்டனை`யின்
துவக்க வி_ாவில் சுந்தர ராம ாமி த து
உனைரயில் குறிப்பிட்டார்.
நமக்கு எதுதான் நாடகம்? கிறிஸ்து பி`ப்பதற்கு
முன் இருந்த கிசரக்க நாடகங்கனைளப் சபான்`,
சில வெதான்னைமRா நாடகங்கள், இத்தனை
ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகியும், நனைர தினைர வராமல்
இருக்கின்` சவ; தமிழில் நமக்கு அப்படி
இல்னைலசR என்` ஆதங்கம் கூட அந்த
உனைரயிசல வெவளிப்பட்டிருந்தது.
இருப்பனைத விட்டுப் ப`ப்பதற்கு ஆனை ப்பட்ட
கனைதRாக, 'உள்ளதும் சபாச்சுடா வெநாள்ளக்
கண்cா' என்று ஆகிவிட்சடாம் நாம்.
1930 களின் ஆரம்பத்தில், சினிமா சப
ஆரம்பித்த பி`கு, நாடகக்
வெகாட்டனைககவெளல்லாம் சினிமா
திசRட்டர்களாக மாறிRதும், தமிழ் நாடக
நலிவிற்கு ஒரு காரcம் என்று டி. சக. ண்முகம்
ஒரு சபட்டியில் வெ ால்லியிருக்கி`ார்.

சினிமா வினைதத்த எத்தனை சRா வெகடுதல்களில்,
தமிழ் நாடகத்னைத வெகான்`துதான் வெபரிR வெகடுதி
என்றும் வெ ால்லியிருந்தார் டி.சக.எஸ்.
இரவு முழுவதும் நாடகம். இனை யும் பாடலும்,
சபச்சும், நடிப்புமாய் அதுவும் மக்களுக்குத்
வெதரிந்த கனைதகனைளசR திரும்ப திரும்ப
நாடகமாய் தி ந்சதாறும், என்` ஒரு
காலகட்டத்தில், நவாப் ரா?மாணிக்கத்தின்
இராமாRc நாடகம், சத ாம்சபட்னைடயில், 230
நாட்களாய் வெதாடர்ந்து நடந்து
வெகாண்டிருக்கின்` ஒரு சூ_லில், எஸ். எஸ்.
வா ன், தான் தRாரித்து முடித்து
வெவளியிட்டுக்குத் தRாராய் னைவத்திருந்த
ஒளனைவRார் தினைரப்பட வெவளியீட்னைட, நவாப்
இரா?மாணிக்கத்தின் இராமாRc நாடகம்
நடக்கும் வனைர ஒத்திப் சபாட்டதாக ஒரு நிகழ்வு
உண்டு.
நாடகம் நம்மினைடசR வலுவாய்த்தான்
இருந்திருக்கி`து. - வெ ன்` ஐம்பது
ஆண்டுகளுக்கு முன்புவனைர.

அதற்குப் பி`கு தமிழில் புது ாய் நாடகம்
பண்c வந்தவர்கள், சினிமா மாதிரிசR நாடகம்
இருக்க முRற்சி பண்ணி ார்கள். தமிழ் நவீ
இலக்கிRவாதிகள், உலகப் சபாரின்
வெகாடுனைமRால் வெவறுத்துப் சபாயிருந்த
வெவளிப்பாட்டுச் சின் ங்களாய் இருந்த
சமல்நாட்டு, பி`வெமாழி நாடகங்கனைளத் தமிழில்
வெமாழிவெபRர்த்து தங்கள் சமதா விலா த்னைதக்
காட்டித் சதாற்றுப் சபா ார்கள்.
தமிழ் நாடகம், 'நான் வெ த்துத்தான் சபாசவன்'
என்று தீர்மானித்துச் வெ த்துப் சபா து.
பாரம்பரிRக் கனைலRா வெதருக்கூத்னைத, ாகாமல்
காப்பாற்றுகிச`ாம் என்று கிளம்பி, அதனை
நகரத்திற்குக் வெகாண்டு வந்து, உலக
நாடுகளுக்குக் வெகாண்டுசபாய், அந்த
அடவுகனைள நவீ நாடகத்திற்கு, 'உடல்
வெமாழிRாய் சுவீகரிக்கிச`ாம்' என்று வெ ால்லி,
அந்தத் வெதருக்கூத்தும் இப்சபாது வெதருனைவ
விட்டு விட்டு, ஐந்து நட் த்திர வெ ாகு ா
வழுக்குத் தனைரகளிசல வழுக்கிக்
வெகாண்டிருக்கி`து.

வெபட்சராமாக்ஸ் விளக்வெகாளியில் தி ந்சதாறும்
இரவு 9.30 மணிக்கு ஆரம்பமாகின்`
"பாலாமணி’யின் நாடகங்கனைளப் பார்க்க
வருகி` நாடக ரசிகர்களுக்கு, இரயில்சவ
நிர்வாகம் பாலாமணி ஸ்வெப–ல் என்று
கும்பசகாcத்திற்கு ரயில் வண்டி விடுகின்`
அளவிற்குப் பாலாமணியின் நாடகங் களில்,
இசத தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு
இருந்திருக்கி`து. அதுவும் ஒரு காலகட்டம்தான்.
எங்சகதான் வெதானைலத்சதாம் நமது
இர னை னைR? கால வெவள்ளம்
எனைதவெRல்லாம்தான் அடித்துப் சபாகும்?
சகரளாவில் இன் மும் நாடகம் அதன்
உண்னைமRா அர்த்தங்களில் இருக்கி`து.
வங்காளத்தில், பாதல் ர்க்காருக்கும்
இடமிருக்கி`து. - பார்சி நாடக முனை`யிலா
நாடகமும் தி மும் நடக்கி` நாடகக்
வெகாட்டனைககளும் - இருக்கின்` . தமிழுக்கு
மாத்திரம் என் வந்தது சகடு?
' த்திRவான் ாவித்திரி' கனைத வெதரிந்த
கனைததான். 'இன்னை`R சூ_லில் அதில் ஒசர ஒரு

முரண் - ச ாதனை க் கு_ாயில் கு_ந்னைதனைR
உருவாக்கலாம் என்` வந்துவிட்ட நினைலயில்
பிள்னைள வரத்திற்கு புரு–ன் அவசிRமா என்று
சகள்வி எழும். ஆ ாலும், இன் மும் குடும்பம்
என்` அனைமப்பும், புரு–ன் வெபாஞ் ாதி என்`
நினைலயும் இருப்பதால், அந்த முரனைc
வெபாருட்படுத்தத் சதனைவயில்னைல.
த்திRவான், ாவித்திரி, Rமதர்மன், Rமதூதன்,
நாரதர் இவர்கள்தான் முக்கிRப் பாத்திரங்கள்.
வெபட்டி ஆர்சமானிRம், தபலா, மிருதங்கம்,
?ால்ரா ஆகிR பின்பாட்டுச் ங்கதிகள்
சமனைடயிசலசR....
அடடா! என் அற்புதம். அந்த நடிகர்கள் அந்த
சமனைடயின் எல்லா காலி இடங்கனைளயும் நடந்து
நிரப்பும் அ_கு. குசளா ப் ாத்திRம் இல்லாத
நாடகக் கனைலயில், ஒரு னைகனைR தனைலக்கு சமசல
தூக்கி தனைலயில் னைவத்து உடனைலக்
சகாcலாக்கி பிரலாபிக்கும் ச ாகநடிப்பு Rமதர்மனின் அச்சுறுத்துகின்` கம்பீர நடிப்பு பாடலும், வ மும் பின்னிப்பின்னி
பிரவாகமாய் வெபாங்கும் அ_கு - பாடலின் ஒரு

வரியில், அதன் சமசல விழுந்து ஆரம்பிக்கும்
எதிர்ப்பாடல் - எதிர்வ ம் - நடிகர்களின்
உச் ரிப்பில் பாடலும் வ மும் புரிRாவிட்டால்
என்` ந்சதகத்தில் வெதளிவாய் அசத பாடனைல
பின் பாட்டாக பாடும் ஆர்சமானிRப்
வெபட்டியுடன் பின்பாட்டுக்காரர் - சிங்கம்
இருப்பதாய் பாவனை வெ ய்து தினைரச்சீனைலயில்
வனைரந்த படுதாவில் காட்சிRாய் இருக்கும்
கா கமரத்தின் அடியில் த்திRவான் சிங்கத்னைத
வீழ்த்துவது - நவீ நாடகத்தில் எவெதல்லாம்
பிரம்மாதமா உத்திRாக
சிலாகிக்கப்படுகி`சதா அனைவகனைள
ர்வ ாதாரcமாக சபாகி` சபாக்கில்
வெ ய்கி`ார்கள், இந்த இனை நாடகக்
கனைலஞர்கள்.
வெதருக்கூத்தில், ஊனைரசR
நாடகசமனைடக்களமாக்கும் பாரத கூத்தில் ஊர்
? ங்கனைளசR நாடக பாத்திரமாக்குவார்கள்.
இரவு முழுவதும் நடிக்கப் வெபறும் கூத்தில்
பின்னிரவில் கண்cRர்ந்து பார்னைவRாளர்கள்
தூங்கிவிடும் சபாது மகாபாரத கனைத நிகழ்வில்
ஒரு அம் மாக, பார்னைவRாளர்கள் மீது தண்ணீர்

வெதளித்து தூக்கத்தில் இருந்து எழுப்பி நாடகம்
பார்க்கச் வெ ய்வார்கள். நாடகத்தில்
பார்னைவRாளனின் நாடக பங்சகற்பு புராத
மரபு நாடகங்களில் விரவிக்கிடக்கி`து.
நானைக, திருவாரூர், தஞ்னை மாவட்டங்களில்
'கம்ப ச னைவ’ என்` வெபRரில் புராcக்
கனைதகனைள நாடகமாக ஆண்டுசதாறும்
இப்சபாதும் நடத்துகி`ார்கள்.
வட ஆற்காடு, வெதன் ாற்காடு மாவட்டங்களில்
கருமாதிக்குக்கூட 'கர்c சமாட் ம்' என்`
வெதருக்கூத்துக்கனைள கூத்துக் கனைலஞர்கனைள
அனை_த்து நிகழ்த்துகி`ார்கள். திருச்சி
மாவட்டத்தில் 'வெபான் ர் ங்கர் கனைத
இன் மும் நிகழ்த்தப் படுகி`து.
தமி_கத்திசலசR, நாடகம் என்`ால் மதுனைரதான்
என்று வெ ால்லுகி` அளவுக்கு எல்லா பாய்ஸ்
கம்வெபனிகளும் அங்சகதான் இருந்த ;
திருவெநல்சவலி சீனைமயில் கணிRான் கூத்து
பிரபலம்.

நந்த ானைர கிந்த ார் என்று பண்ணிRசபாது
நம்மால் ரசிக்க முடிந்தது; இராமாRcத்னைத
கீமாRcம் என்று எம்.ஆர்.ராதா
பண்ணிRசபாதும் நம்மால் ரசிக்க முடிந்தது.
சமா மா தமிழ் சினிமாவின் நீட்சிRாய்,
கண்னைcக் க க்கனைவக்கும் வெ ண்டிவெமண்ட்
குப்னைபகளாய், வெதானைலக்காட்சியில்
வெதாடர்கனைளப் பார்த்து மருகிப் சபாகும் ஒரு
மூகத்னைத தமிழ் நாடு இRல் இனை நாடக
மன்`ம் மீட்க முடியும்.
புதுக்சகாட்னைடயிலிருந்து வெ ன்னை க்கு
கூட்டிவந்து ' த்திRவான் ாவித்திரி’ - னைR இனை
நாடகமாக நிகழ்த்திRனைதப் சபான்று,
தமி_கத்தில் மரcப்படுக்னைகயில் கிடக்கும் பி`
இனை நாடகக் குழுக்கனைளயும் அனை_த்து,
அரசின் வெ லவில் தமி_கம் முழுவதும் இனை
நாடகங்கள் நடத்த தமிழ்நாடு இRல் இனை
நாடகமன்`த்தின் உறுப்பி ர் - வெ Rலாளர் என்`
முனை`யில் குன் க்குடி னைவத்திRநாதன்
முRற்சிகள் சமற்வெகாள்ள சவண்டும்.

இனை நாடகங்களின் பின் ணி பற்றியும், அதன்
சி`ப்புகள் பற்றியும், ங்கரதாஸ் சுவாமிகளின்
நாடகப் பிரதி பற்றியும் மிக உcர்ச்சிபூர்வமா ,
ஒரு விரிவா - ஆ_மா உனைரனைR குன் க்குடி
அந்த நாடக முடிவில் நிகழ்த்தி ார். இனை
நாடகத்தின் பாடல்கள் பற்றி, ராகங்கள் பற்றி தன்
பால்R கால அனுபவங்கனைள இனைcத்து ம ம்
வெநகி_ச் வெ ான் ார். அவர் அந்த உனைரனைR
நாடக ஆரம்பத்தில் அரங்கு
நினை`ந்திருக்கும்சபாசத வெ ன்னை
இரசிகர்களுக்கு ஆற்றியிருக்க சவண்டும். அது
பRனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். மார்ச், ஏப்ரலில்
இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று
மாவட்டங்களில் இந்த இனை நாடகத்னைத
நிகழ்த்துவதற்கு ஏற்பாடு வெ ய்வதாகச்
வெ ான் ார். அவர் நடத்திவரும் ராக ஆராய்ச்சி
னைமRத்தில் சம மாதம் நடக்கவிருக்கி`
நிகழ்ச்சியில் இந்த இனை நாடகத்னைத இரண்டு
நாட்களுக்கு நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு
வெ ய்வதாகவும் அறிவித்தார்.
திருனைவRாறு திRாகரா?ர் ஆராதனை யில், சுப்பு
ஆறுமுகத்தின் வில்லுப்பாட்னைடயும்,

ஆராதனை யின் ஒரு பகுதிRாக கர் ாடக ங்கீத
வித்துவான்களுக்கு மத்தியில் நிகழ்த்த னைவத்த
குன் க்குடிக்கு இனை நாடக மரனைப சதாண்டி
எடுத்து தமி_கத்தில் மீண்டும் உயிரூட்டுவது
வெபரிR காரிRம் இல்னைல. அவர் நினை த்தால்
அது ாத்திRப்படும்.
நமக்கு இப்சபாது நாடகம் முற்`ாகவும் அழிந்த
சூழ்நினைலயில்தான் - 1980-களில், பாதல் ர்க்கார்
தமி_க மண்ணில் கால்னைவத்து வீதி நாடகக்
கனைலஞர்களுக்கு அளித்த பயிற்சி 20 ஆண்டுகள்
கழித்துத் திரும்பிப் பார்க்கின்`சபாது வெவறும்
பிரச் ார வாக மாய் வீதி நாடகம் சினைதந்து
சபாய் நா ரின் சினிமாவிலும், கமலின் "அன்சப
சிவத்திலும்". காட்சிகளாய் ஆக
முடிந்திருக்கி`சத தவிர குறிப்பிடத்தக்க மாற்`ம்
நாடகச் சூ_லில் ஏற்படுத்தவில்னைல. திருச்சியில்
திருச்சி நாடக ங்கம் சில நாடகங்கனைள
அவெமச்சூர் நாடகப் சபாட்டிகளில், திருச்சி ரசிக
ரஞ் னி னைபயில் நடத்துவதற்குக் காரcமாய்
இருந்தது, அந்தப் பட்டனை`யின் ஊக்கம்,
அவ்வளவுதான்.

பா நாடகங்களும் தங்களது கனைடசி
மூச்னை த்தான் விட்டுக் வெகாண்டிருக்கின்` .
எஸ்.வி.ச கரும், கிசரசி சமாகனும்
எப்படிRாவது அந்த மூச்னை காப்பாற்றிவிட
பலவீ மாய் முRற்சி பண்ணிக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்கள்.
எப்சபாதும்சபால, படித்தவர்கள், சமனைல
நாட்டு நாடகங்கனைள தமிழில் வெமாழிவெபRர்த்து
நடப்புப் பிரச் னை கசளாடு, சநரடித் வெதாடர்னைப
தவிர்த்து, உருவக நாடகங்கனைள நடத்தி, நபும் க
திருப்தி அனைடந்து வருகி`ார்கள். தவத்திரு
ங்கரதாஸ் சுவாமிகள், சி. கன்னை Rா, பம்மல்
ம்பந்த முதலிRார், வெத. வெபா. கிருஷ்c ாமி
பாவலர், நவாப் இரா? மாணிக்கம், எம்.
கந்த ாமி முதலிRார், பாலாமணிRம்மாள்,
கனைலவாcர் என்.எஸ். கிருஷ்cன், அவ்னைவ தி.
க. ண்முகம், நடிகசவள் எம்.ஆர். ராதா, ஆண்டி
வி. இராமசுப்பிரமணிRம், எஸ். வி. கஸ்ரநாமம்,
அண்cா என்று ஒரு நீண்ட முன்ச ாடிகளின்
பட்டிRல் நம்மிடம் இருக்கி`து.

சினிமாவும், வெதானைலக்காட்சியும் தரமுடிRாத
பரிமாcத்னைத நாடகம் வெகாடுக்க இRலும்.
ஆ ால் அனைதச் ாதிக்க நாடகக்காரர்கள் தான்
எங்சக இருக்கி`ார்கள் என்று சதடிப்பிடிக்க
சவண்டும். அவர்கனைளத் சதடிப்
பிடித்துவிட்டால் பார்னைவRாளர்கனைள
உருவாக்கி விடலாம். டில்லியில் நாடகப் பயிற்சி
தருவதற்காக 30 ஆண்டுகளுக்கு சமலாக இRங்கி
வரும் சதசிR நாடகப் பள்ளியில்
தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெ ன்று நாடகம்
படித்தவர்கள் இது நாள் வனைர ஒற்னை`
இலக்கத்னைதத் தாண்டவில்னைல என்று
வெ ால்லுகி`ார்கள். பாண்டிச்ச ரியில்
நாடகத்திற்கு பட்டப்படிப்பு இருப்பதாகவும்
வெ ால்லுகி`ார்கள். இருந்தாலும் தமிழ் நாடகம்
மரcப்படுக்னைகயில்தான்.
ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், தஞ் ாவூர்
மூலினைகத் சதாட்டத்தில், மரங்கள் அடர்ந்த ஒரு
சூ_லில், வெதன் க கனைல பண்பாட்டு
னைமRத்தின் ஆதரவில், ஒரு தி`ந்தவெவளி
நாடகத்னைத சக. எஸ். இராச?ந்திரன் இRக்கி

நிகழ்த்திRனைதப் பார்க்க சநர்ந்தது. தஞ்னை யில்,
அந்த நாடகத்திற்கு பார்னைவ Rாளர்களின்
வரசவற்பு பிரமாதமாய் இருந்தது. அதற்குக்
காரcம் அதிசல பRன்படுத்தப்பட்டிருந்த
நனைட, உனைட, பாடல், வ ம் எல்லாசம அந்த
மண்ணுக்கு பரிச் Rமாய் இருந்ததுதான். அசத
தஞ்னை யிசலசR கும்பசகாcத்திற்கு அருகில்
பத்து கிசலா மீட்டரில் திருப்பு`ம்பிRம் என்`
கிராமத்தில் அனைமந்துள்ள ாட்சிநாதர் என்`
மிகப்வெபரிR சகாவிலின் வளாகத்திற்கு
உள்சளசR 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து
அந்த ஸ்தல புராcத்னைத, இனை நாடகமாக
நிகழ்த்திக் வெகாண்டிருக்கி`ார்கள். ஆதரவற்றுப்
சபாய், கடந்த இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக
அது நின்று சபாய் இருக்கி`து. இதுசபால்
இன்னும் எத்தனை ஊர்களில் இனை நாடகங்கள்
தன்னுனைடR கனைடசிக் காட்சினைR நிகழ்த்திக்
வெகாண்டிருக்கின்` சவா?
மு. இராம ாமி தன்னுனைடR வீதி நாடக
அனுபவங்கனைளக் கட்டுனைரRாக்கிRசபாது,
பஸ்ஸில் பRணிக்கும்சபாது, அவர் நாடகத்னைதப்
பார்த்த ஒரு கிராமத்துக்காரர் அந்த நாடகத்தின்

"அறிவிப்பு” (வெ ய்தி) என்` அர்த்தத்தில்
பிடித்திருந்ததாகப் பாராட்டிRதாக நினை வு
கூர்ந்திருக்கி`ார்.
புரிRாத நாடகங்களும் மக்களுக்கு புரிRத்தான்
வெ ய்கின்` . நல்ல நாடகம் வெகாடுத்தால்,
மக்கள் பார்க்கத் தRாராய்த்தான் இருக்கி`ார்கள்.
கால ஓட்டத்தில், அவர்கனைள
(பார்னைவRாளர்கனைள) வெ ன்`னைடகி` முனை`
மாறுதலுக்குள்ளாயிருக்கி`து.
வெபண்டாட்டி உட்பட, எல்லாவற்னை`யும்
இலவ மாகப் வெபற்று ப_கிவிட்ட ஒரு தமிழ்க்
கலாச் ாரத்தில், இந்த காலகட்டத்தில்,
நாடகத்னைதயும் இலவ மாகக் வெகாடுத்தால்தான்
பார்ப்பார்கள். தமிழ்நாடு இRல் இனை நாடக
மன்`த்தின் பங்களிப்பு, இந்த இடத்தில்தான்
இருக்கி`து.
குன் க்குடிசR, அன்னை`R தன்னுனைடR
உனைரயில் ஆச் ரிRப்பட்டனைதப் சபால, இனை
நாடகசம நடத்த முடிRாமல் சீந்துவாரற்றுக்
கிடக்கும் இந்தச் சூ_லிலும், " த்திRவான்
ாவித்திரி" இனை நாடகத்தில் நடித்தவர்கள்

ங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் பாடல் வரிகனைள
ம`ந்து சபாகாமல், இவ்வளவு ஞாபகம்
னைவத்துக் வெகாண்டு, சுதி சுத்தமாய் பாடும்
குழுக்கள் இன் மும் தமி_கத்தில் இருக்கத்தான்
வெ ய்கின்` .
அந்த நாடகத்தில் த்திRவான், ாவித்திரி,
Rமதர்மன் இவர்களின் நடிப்பாற்`ல் தினைகக்க
னைவத்தது. எவ்வளவு சுலபமாக, இவர்கள்
நுண்னைமRா உcர்ச்சிகனைள, நாடகப்பாங்கில்
நடிப்பும், பாட்டும், வ முமாய் காட்ட
முடிகி`து என்று ஆச் ர்Rப்பட னைவத்தது.
நாடகத்சதாடு ஒன்றிப்சபாய் அந்த
தசபலாக்காரர், ரிRா இடங்களில் மிகச்
ரிRா நனைடனைR தசபலாவில் வெகாண்டு
வந்தசபாது அரங்கு தினைகத்தது. இந்த
நாடகக்காரர்கனைள நாம் ஏன் குழிசதாண்டிப்
புனைதக்கசவண்டும். அவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்து
வா_னைவத்தால், நாடக மரபல்லவா வாழும்
என்` ஆதங்கம் ஏற்பட்டது. ங்கரதாஸ்
சுவாமிகள் இRற்றிR ஐம்பதுக்கு சமற்பட்ட
இனை நாடகங்களில் 17 நாடகங்கள் இன் மும்

ஜீவிதமாய் இருப்பதாய் வெ ால்லுகி`ார்கள்.
அனைவகனைள நாம் பRன்படுத்த சவண்டும்.
உறுத்தலில்லாமல் அரங்கில் உள்ள நாடக
வெவளியினை அந்தப் பாத்திரங்கள் நடந்து நடந்து
நிரப்பும் அ_கு, - நமக்கு மாத்திரசம உள்ள மரபு.
எதிர்வினை என்பது, சினிமாவில் முகபாவத்தில்
ாத்திRம். நாடகத்தில் சமற்வெ ான் வாறுதான்
ாத்திRம் என்` புதிR புரிதல் மலர்வதற்கு இந்த
இனை நாடகக்காரர்கள் காரcமாய் இருந்தார்கள்.
அற்புதமா இந்த நாடகமரனைப நாம் ஏன்
வெதானைலத்சதாம்? நல்ல சினிமாதான் நமக்கு
சவண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்சடாம். நல்ல
நாடக மரபும் நமக்கு சவண்டாமா? பின்
என் தான் சவண்டும் நமக்கு? புரிRாத
வெமாழியில் சமல்நாட்டு வடிவங்கனைள
தமிழ்ப்படுத்தி இலக்கிRம் பண்ணிக்
வெகாண்டிருக்கலாமா?
மீபத்தில் நனைடவெபற்` க.நா.சு. பற்றிR
கருத்தரங்கில் அச ாகமித்திரன் குறிப்பிட்டனைதப்
சபால, வெமாழிவெபRர்ப்புக்கு சநாபல் பரிசு
இல்னைல, ஆ ால், இந்திRர்கள் ஆங்கிலத்தில்

அ லாய் பனைடக்கும் பனைடப்புகளுக்கு மரிRானைத
உண்டு. ஆங்கில பதப் பிரசRாகங்கனைளத்
தமிழில் எழுதி, சபசி, தமிழ் இலக்கிRத்னைத,
தமிழ்க் கனைல மரனைப மிரட்டிக் வெகாண்டி
ருப்பவர்கள், உருப்படிRாய், இருக்கி` மரனைபப்
சபணிக் காக்க ஏதாவது வெ ய்Rலாம்.
நவீ தமிழ் நாடகக்காரர்களின் உRரத்திற்கு
தமிழ் நாடகப் பார்னைவRாளர்கள் ஏறி வர
முடிRவில்னைல. பார்னைவRாளர்கள் எளிதில்
பரிச் Rம் வெகாள்ளத்தக்க வனைகயில் அனைமந்த
இனை நாடக மரனைப புதுப்பித்தால், டி.வி.
பார்க்கும் இனைளஞர்கள், இனைளஞகள் இந்தப்
பக்கம் வரமாட்டார்களா? குன் க்குடி
தமிழ்நாடு இRல் இனை நாடக மன்`த்தின்
மூலம் இதற்கா முRற்சிகனைள சமற்வெகாள்ள
சவண்டும். மக்கள் அந்தத் தீபத்னைத தங்கள்
னைகயில் வாங்கிக் வெகாள்ளுவார்கள்.
எஸ். எஸ். வா னின் ஒளனைவRார்
தினைரப்படத்திற்கு தினைரக்கனைத அனைமக்கி`
பணியில் ஈடுபட்டிருந்தசபாது,
புதுனைமப்பித்தன், ஒளனைவRார் காட்டுக்குச்

வெ ல்லும் பகுதியில், ஒளனைவRார் ஏன்
காட்டுக்குச் வெ ல்லசவண்டும் என்று விளக்க,
"காட்டில் புலி, சிங்கம், நரி, ஓநாய், புள்ளிமான்
எல்லாம் அத தன் குcங்கள்
வெவளிப்பனைடRாகப் புரிந்து வெகாள்ளுமாறு
மாதிரி இருக்கி`து. நாட்டில் மனிதர்களில் Rார்
நரி? Rார் புலி? Rார் ஓநாய்? Rார் புள்ளி மான்?
என்ச` இ ம் கண்டு வெகாள்ள முடிRவில்னைல"
என்று வெ ால்லுவதாய் அனைமத்திருந்தாராம். எஸ்.
எஸ். வா ன் சிரித்துக் வெகாண்சட "நான், நீங்கள்
எழுதிR காட்சினைR சினிமாவாக்கி
மனிதர்களிடம்தான் காண்பிக்க சவண்டும்.
மனிதர்கனைள குனை`வு படுத்தி காட்சி
அனைமத்தால் மனிதர்கனைள ஏற்றுக்வெகாள்
வார்களா" என்` ந்சதகத்னைத எழுப்பி அந்தக்
காட்சினைR மாற்றி அனைமக்கச் வெ ான் ாராம்.
சுப்பு ஆறுமுகம் அந்த வி_ாவில், தன்னுனைடR
குழுவின் வில்லுப்பாட்டில் வெ ான் இந்தச்
ச தி இன்னை`க்கும் உண்னைமRாய் இருக்கி`சத.
நம்முனைடR நாடக மரபு எப்படிப் சபணிக்
காக்கப்படும்?

இப்ஸனும், ச…ாமரும், ஃபிரக்ட்டும் தான்
நமக்கு சவண்டுமா? இராமாRcத்னைதயும்
மகாபாரதத்னைதயும், சிலப்பதிகாரத்னைதயும்,
புராcத்னைதயும், இனை நாடக வடிவில்
சபcலாமா அல்லது குப்னைபயில் எறிRலாமா
எ நாம்தான் இனி முடிவெவடுக்க சவண்டும்.
'ஒரு இப்பந்திRா
மூகச் சூ_ல். ஒன்னை`
வெபறுகி`சபாது, ஒன்னை` இ_க்க சவண்டும்'
என்பனைத நாம் விதிRாகக் வெகாண்டிருக்கிச`ாம்.
நாடகத்தில் உனைரநனைட சகாசலாச்
ஆரம்பித்தது; இனை நாடக மரனைபத்
வெதானைலத்சதாம்.
கால் ஊன்றி நிற்கி` பூமினைRயும் மண்னைcயும்
ம`ந்து சபாய், ஆகாRத்தில் ப`க்கிச`ாம் நாம்.
இதுதான் நம்முனைடR நாடகச் சூ_ல். கனைல
இலக்கிR வெவளிப்பாட்டின் எல்லா
முகங்களிலும் இதுதான் இன்னை`R நினைல.
சினிமா சப ஆரம்பித்ததும், அது
அடிப்பனைடயில் ஒரு காட்சி வடிவம் என்`
சகாட்பாட்னைட, நாம் ம`ந்து சபாச ாம்.
ஆகசவ, இப்சபாதும் நம் சினிமா,

சபசிக்வெகாண்டு மட்டும்தான் இருக்கி`து.
சினிமா, நாடகத்தின் நீட்சி என்று புரிந்து
வெகாண்சடாம் - நாடகம் வெ த்துப் சபா து.
வெதானைலக்காட்சி, சினிமாவின் நீட்சி என்று
புரிந்துவெகாண்சடாம் - சினிமா வெ த்துப் சபாய்க்
வெகாண்டிருக்கி`து.
சகட்டால், இது பரிcாம வளர்ச்சி என்கி`ார்கள்.
ஏன் தமிழில் மாத்திரம் "தமிங்கிலிஸ்' என்`
வெமாழியில்தான் வெதானைலக்காட்சி இRங்குகி`து.
உண்னைமயிசலசR நாம்
வித்திRா மா வர்கள்தான். ஆ ால், இந்த
வித்திRா ம் நமது சவர்கனைள அறுக்கி`து. இது
குறித்த வெபாறுப்பின்னைமதான் தமிழ் நாடக
மரனைபப் சபணுவதிலும் நிகழ்ந்தது. "இந்தப்
வெபாறுப்பின்னைம”யின் வெபாறுப்னைப நாம்
அனை வரும் பங்கு சபாட்டுக் வெகாள்ளலாம்.
மார்ச் 2003
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ஒரு படத்தின் தனைலப்னைப மாற்றுவதற்கு,
இன்னை`R மூகத்தில் இRக்கங்கள்
நடத்தப்படுகி`து. ?ாதிக்கலவரம் வரும் எ
அரசு கூட சRாசிக்கி`து. ஒரு காட்சிகூட
எடுக்கப்படாத ஒரு தமிழ் சினிமாவிற்கு
வெவளிப்பு`த்தில் வெ ட் சபாடுவது, பRcச்

வெ லவு, முதலிR இத்Rாதி அயிட்டங்களுக்காக,
சினிமா எடுக்கப்படுவதற்கு முன்ச சR,
இரண்டு சகாடி ரூபாய் வெ லவாகி விட்டதாக,
தRாரிப்பாளர்கள் தரப்பில் வெ ால்வதாக
வெ ய்திகள் வெவளிவருகின்` . அப்படிRா ால்,
அந்தப் படம் எடுத்து முடிப்பதற்கு, எவ்வளவு
சகாடி வெ லவாகும்? மனை_யும் காவிரியும்
வெபாய்த்ததால், தமி_கத்தில் வளம் குன்றி
கிடப்பதாகவும் வெ ய்திகள் இன்வெ ாருபு`ம்
வெ ால்லிக் வெகாண்டிருக்கின்` . அப்படி
இருக்கும்சபாது, இவ்வளவு சகாடிகள்
வெ லவழித்து எடுக்கும் படம், எவ்வாறு அதன்
தRாரிப்பு வெ லனைவRாவது வசூலில் ஈடுகட்டும்?
தமிழில் திசRட்டருக்கு வெ ன்று சினிமா
பார்ப்பது வெவகுவாக குனை`ந்து விட்டது. 'பி'
மற்றும் 'சி' என்று வெ ால்லுகி`
கிராமப்பு`ங்கள்தான் இன் மும் தமிழ்
சினிமானைவ, காப்பாற்றிக் வெகாண்டிருக்கின்` .
சிறுநகர, கிராமிR சினிமா ரசிகர்கள், தமிழ்
தRாரிப்பாளர்கள் பார்னைவயில் அடிதடி, ண்னைட
, ?ாதிக் கலவரம், நாட்டானைம வனைகR`ா, ாதீR
உcர்வு இவ்வா`ா கனைதக் கருக்களில்தான்,

தமிழ் சினிமா பார்க்க விரும்புகி`ார்கள் என்று
நினை க்கி`ார்கள். வெபருநகரங்களில், எம்.டி. வி.
வனைகR`ா பாட்டு நட ங்கள் வெகாண்ட
சினிமானைவ விரும்புகி`ார்கள் என்றும் கcக்குப்
சபாட்டு னைவத்திருக்கி`ார்கள்.
தமிழ் மக்களின் ம தில், சினிமா ஆளுனைக,
கணி மாக குனை`ந்து சபாய்விட்டது. ஆ ாலும்,
சினிமாக்காரர்கள், ஆகாRத்தின் கீழ் இருக்கி`
எந்த வி–Rமாக இருந்தாலும், அந்த துனை`யில்
கற்றுத் துனை`சபாகி பாண்டித்திRம்
வெபற்`வர்கள் மாதிரி, அசத பனை_R ஞாபகத்தில்,
அவர்கள் வெ ால்வனைதக் சகட்பதற்கு,
இலட் க்கcக்கா தமிழ் மக்கள்
காத்துக்வெகாண்டிருக்கி`ார்கள் என்`
நினை ப்பில், தனைலவர்கள் மாதிரி, கருத்துக்கனைள
வெதரிவிக்கும் சபாக்கு அப்படிசRதான்
இருக்கி`து.
அர ாங்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கி` வெ ன் ார்
சபாதுமா தாக இல்னைல என்று கருதி, அரசிRல்
தனைலவர்களும், ாதி ங்கத்தனைலவர்களும், மூக
அனைமப்புகளின் தனைலவர்களும், தமிழ்

சினிமாவின் மீது, வெ ன்ஸார் சபார்டு மாதிரி,
வெகடுபிடிகள் வெ ய்கி` சபாக்கு, இப்வெபாவெதல்லாம் வெராம்ப க?ம். ஊருக்கு
இனைளத்தவன் பிள்னைளRார் சகாயில் ஆண்டி
என்` நினைலக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கி`ார்கள், தமிழ்
சினிமாக்காரர்கள். இப்படிRா சபாக்கிற்கு,
தமிழ் சினிமாக்காரர்களும், சினிமா குறித்த
அவர்களது - இருட்டில் பூனை மாதிரிRா
அனுமா ங்கசளாடு, எடுத்துத் தள்ளப்பட்ட
குப்னைபRா சினிமாக்களும் காரcம்.
தமிழ் சினிமா சப ஆரம்பித்தசபாது, 1931
முதல், பாரதிரா?ா ’16 வRதினிசல'
வெவளியிடப்பட்ட, 1977 ஆம் ஆண்டுவனைர, 1627
தமிழ் படங்கள் எடுக்கப்பட்ட . இசத 36 வருட
காலகட்டத்தில், வெதலுங்கில் 1576 ம்,
மனைலRாளத்தில் 762 ம், கன் டத்தில் 597
படங்களும் வெவளியிடப்பட்ட .
?ான் ஆப்ர…ாம், 'அக்ர…ாரத்தில் கழுனைத'
எடுத்து வெவளியிட்ட அசத ஆண்டில்தான் (1977),
பாலச் ந்தரின் 'மசரா ரித்திரா' க்னைக சபாடு
சபாட்டுக் வெகாண்டிருந்தது. ஆயினும், அந்தச்

சூ_லில் ஆறுதலாக சகாவcம் கட்டிக்
வெகாண்டு, ப்பாணி சவடத்தில் கமல…ா ன்
நடிக்க, பாரதிரா?ா இRக்கிR '16 வRதினிசல'
படம் 30 வாரங்கள் ஓடிRசபாது தமிழ்
சினிமாவில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படப் சபாகி`து
என்று நினை த்தவர்களும் உண்டு.
ஆ ால், 'பத்ரகாளி' என்` தமிழ்படம் 25
வாரங்கள் ஓடிRதும், அந்த ஆண்டில்தான். அசத
ஆண்டில், எம்.ஜி.ஆர். நடித்த 'இன்றுசபால்
என்றும் வாழ்க’ 100 நாட்களும், சிவாஜி நடித்த
'தீபம்' 135 நாட்களும் ஓடிRசபாது,
வெ?Rகாந்தனின் கனைதRா பீம்சிங் இRக்கத்தில்
வெவளிவந்த 'சில சநரங்களில் சில மனிதர்களும் '
100 நாட்கள் ஓடிRது. வெமாத்தமாக அதுவனைர, 57
படங்களில் நடித்திருந்த கமனைல ப்பாணிRாக
நடிக்க னைவத்து கவ த்னைத கவரனைவத்தனைதப்
சபால, அதுவனைர 7 படங்களில் நடித்திருந்த
ரஜினினைR 'பரட்னைட' என்` ஒரு வித்திRா மா
கதாபாத்திரத்தில் பரிcமிக்க னைவத்து, இது
எப்படியிருக்கு?' என்று 16 வRதினிசல படத்தில்
பாரதிரா?ா தமிழ் சினிமா ரசிகர்கனைளக் சகட்டுக்
வெகாண்டிருந்தசபாது, மனைலRாளத்தில்

அரவிந்தன் ஆந்திர மனைலவாழ் மக்கனைள நடிக்க
னைவத்து, இராமாRcக் கதாபாத்திரங்களின்
பின் ணியில் 'காஞ்
சீதா' என்` படத்னைத
எடுத்து, இந்திR தினைரப்பட வரலாற்றில்
த க்வெக நினைலRா ஒரு இடத்னைத
ஸ்தாபிக்கத் வெதாடங்கிRதும் அந்த ஆண்டில்தான்
நிகழ்கி`து.
…ன் ாவசடகர் என்` மராத்திR நடினைகயின்
கனைதயில், ஸ்மிதா பாட்டினைல ஓர் அற்புதமா
கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க னைவத்து, 'பூமிகா' (The
Role) என்` வித்திRா மா படத்னைத , மிக
வித்திRா மா வண்cத்தில், புதிR
பனைடப்பாற்`ல் தி`ன் வெகாண்ட பின் ணி
ஒலிகசளாடு, ஷ்Rாம் வெப கல், படம் இRக்கி
வெவளியிட்டதும் அசத ஆண்டில்தான்.
கிரிஷ்கர் ாட், வெப கலின் அந்த பூமிகா'
படத்திற்கு தினைரக்கனைத வ ம் எழுத, சகாவிந்
நி…லானி சகமரானைவ னைகRாண்டிருந்தார்.
அம்?த்கானை யும் ஞ்சீவ் குமானைரயும் துரங்க
ஆட்டக்காரர்களாக, பாத்திரங்களாக்கி,
இந்தியில், பிசரம் ந்தின் சிறுகனைத ஒன்னை` ,

த்Rஜித்சர ' த்ரஞ்- சக – கிலாரி’ (The Chess
Players) என்` படத்னைத எடுத்து, உலக சினிமா
அரங்கில் ல லப்னைப ஏற்படுத்திRதும், அந்த
ஆண்டில்தான். வங்காள இRக்குநர் மிருcால்
வெ ன் 'ஒக ஊரிக கதா' என்` படம் இRக்கி,
சினிமாவுக்கு எத்தனை பரிமாcங்கள் உண்டு
என்று விRக்க னைவத்ததும் அந்த ஆண்டுதான்.
உலக வெதானைலக்காட்சி ரசிகர்கனைள, மீளவும்
சினிமா தினைரக்கு இழுத்து வரத்தக்க அளவில்,
பிவெரஞ்சு சத த்தின் ’புதிR அனைல' சினிமா
இRக்குநர்களில் ஒருவரா 'ட்ரூஃசபனைவ’
நடிக்கனைவத்து, 'Close Enconuters of the third kind'
என்` விஞ்ஞா புனை விRல் கனைதவெRான்னை`
படமாக்கி, உலக சினிமா ரசிகர்கனைள, மீளவும்,
சினிமாத்தினைரனைR, பார்க்கனைவத்து, ாதனை கள்
புரிந்த ஸ்டீவன் ஸ்பீல்வெபர்க், அசத
ஆண்டில்தான் சினிமா, வெதானைலக்காட்சிRால்
அழிந்துவிடாது என்று நம்பிக்னைகயூட்டும்
வண்cமாக அந்தப் படத்னைத இRக்கி
வெவளியிட்டார். அந்த ஆண்டில்தான் தமிழ்
சினிமா ரசிகர்களால், தமி_க அரசிRலில் என்
மாற்`த்னைத வினைளவிக்க முடியும் என்பனைத

நிரூபிப்பனைதப் சபால, எம். ஜி. ஆர். தமி_கத்தின்
முதல்வரா ார்.
சமற்குறித்த சூ_லின் பின் ணியில்,
பாலுமசகந்திரா, கன் டத்தில் 'சகாகிலா' என்`
வித்திRா மா படத்னைதயும், பாரதிரா?ா, 52
வாரங்கள் ஓடிR 'கி_க்சக சபாகி` ரயினைலயும்’
25 வாரங்கள் ஓடிR கமல் நடித்த சிகப்பு
சரா?ாக்கனைளயும், மசகந்திரன் ரஜினினைR
வித்திRா மா பாத்திரத்தில் அலட்டல்
இல்லாமல் நடிக்க னைவத்து ’முள்ளும் மலரும்'
என்` படத்னைதயும். ருத்னைரRா சகமரா
சகாcங்கள், காட்சியின் க த்திற்கும்,
களத்திற்கும், உcர்விற்கும் ஏற்ப எப்படி
அனைமப்பது என்பதனை , தமிழ் சினிமா
ரசிகர்களுக்கு புதுவிதமாக சித்திரித்து, கமலும்
ரஜினியும் நடிக்க 'அவள் அப்படித்தான்' என்`
படத்னைதயும், அசத ஆண்டில் (1978) நடந்த உலக
தினைரப்பட வி_ாவில் 'இந்திRன் பச ாரமா’
என்` பகுதியில் பி` இந்திR வெமாழியின்
குறிப்பிடத்தக்க படங்கசளாடு இடம்வெபற்`
'அவர்கள்' என்` படத்னைத பால ந்தரும்,
மனைலRாளத்தில், ஒரு ர்க்கஸ் கூடார

பின் ணியில், 'தம்பு’ என்` த து 3 ஆவது
படத்னைத, அரவிந்தனும் தந்த அந்த ஆண்டில்,
இந்திR அரசு, சி`ந்த படம் என்` விருதுக்கு
தகுதி வாய்ந்த படங்கசள இல்னைல என்று
அறிவித்தது.
அப்படி இந்திR அரசு அறிவித்த அசத
1978 ல்தான், சத ாய் என்` கதாபாத்திரம்
தன்னை ச் சுற்றி நடக்கி`, பலாத்காரங்கனைள,
கண்ணுற்றும், அனைவகளிலிருந்து தன்னை
தூரப்படுத்திக் வெகாள்கி`, கதாப்பாத்திரத்தின்
கனைதRனைமப்பில், அரவிந்த் சத ாயின்
விந்னைதRா விதி என்` வெபRரில், 'அரவிந்த்
சத ாய்’ - 'கி அஜித் தஸ்தன்’ என்` ஒரு
வித்திRா மா கனைத இந்தியில்
படமாக்கப்பட்டு வெவளிவந்தது. 'சகாடரியுடன்
ஒரு மனிதன்’ என்று வெபாருள்படும்படிRாக,
'பரசுராம்' என்` படத்னைத வங்காளத்தில்,
மிருcாள்வெ ன் இRக்கி வெவளியிட்டதும் அந்த
ஆண்டில்தான். அசத இந்தி வெமாழியில்தான்,
அமிதாப்பச் ன் நடித்து தூள் கிளப்பிR, 'அமர்
அக்பர் அந்சதாணி' என்` படமும் வந்தது.
உலகத் தினைரப்பட வி_ாவில் ’இந்திRன்

பச ாரமா’வில் வெ?Rகாந்தனின் கனைதRா 'சில
சநரங்களில் சில மனிதர்கள்' பீம்சிங்
இRக்கத்தில் இடம் வெபற்று, தமிழ் சினிமாவில்
இப்படியும் கனைதகனைள படம் பண்ணுகி`ார்கள்
என்று பி`வெமாழி தினைரப்பட கனைலஞர்கனைள
கவ ப்படுத்திRதும் அந்த ஆண்டில்தான்.
கிட்டத்தட்ட, இசத நினைல, சமலும் சில
ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது என்று வெ ால்லாம்.
1979 ல் பாரதிரா?ா இRக்கிR 'புதிR வார்ப்புகள்'
25 வாரங்கள் ஓடிRது. அதன் இந்திப் பதிப்பா
'சஸால்வா ஸாவன்' கல்கத்தாவில் 25 வாரங்கள்
ஓடிRது. அதனை த் வெதாடர்ந்து, பாரதிரா?ா நான்கு முழுசவட்டியும் அனைரக்னைக ட்னைடயும்
கண்களில் அகன்` கண்cாடியும் அணிவித்து,
கவர்ச்சிRற்` கறுத்த இனைளஞனைர
கதாநாRக ாக, அப்பாவி கிராமத்து வாத்திRார்
பாத்திரத்தில், 1953 ல் பி`ந்த பாக்Rரானை?
கதாநாRக ாக நடிக்க னைவத்து எடுத்த 'நி`ம்
மா`ாத பூக்கள்' என்` படம் தமி_கத்தில் 100
நாட்கள் ஓடிRது. அதல்ல ஆச் ரிRம்.
இலங்னைகயில் இந்த படம் 52 வாரங்கள் ஓடிRது.
பாலுமசகந்திரா கனைலப்பனைடப்பாக 'அழிRாத

சகாலங்கள்' என்` படம் வெவளியிட்டது அந்த
ஆண்டில்தான். மசகந்திரன் 'உதிரிப்பூக்கள்' என்`
ஒரு படத்னைத ஆரவாரமில்லாமல் அ_காக
எடுத்துத் தந்தார். பாக்கிRராஜ் தன்னுனைடR
முதல் படமா 'சுவரில்லா சித்திரங்கள்’ இRக்கி
அந்தப் படமும் 75 நாட்கள் ஓடிRது. தமிழ்
சினிமாவில் தினைரக்கனைத அனைமப்பதில் மிக
வித்திRா மா இந்த பாக்கிRராஜ்,
பாரதிரா?ாவுடன் 1976 ல் ஒன்`ாக இனைcந்து
1979 ல் பிரிந்து சபா ார்.
மசகந்திரனின் 'முள்ளும் மலரும்' இந்திRன்
பச ாரமாவில் இடம் வெபற்று வெபருனைம
ச ர்த்தது அந்த ஆண்டில்தான். துனைர என்`
இRக்குநர் ச–ாபானைவ நடிக்க னைவத்து,
இRக்கிR 'பசி' என்` படம் இந்திR அரசின்
வெவள்ளினைR பரி ாகக் வெகாண்டு வந்தது.
எழுத்தாளர் வெ?Rபாரதி 'குடினை ' என்று ஒரு
ச ாதனை ப் படம் எடுத்தார்.
மனைலRாளத்தில் அரவிந்தன், அசத ஆண்டில்
தன்னுனைடR அடுத்த படமா 'எஸ்தப்பன்' -ஐ
எடுத்து, கு_ந்னைதகனைள பூதம் வருது எ

பRமுறுத்தும் 'கும்மட்டி’னைRயும் எடுத்து,
எல்சலானைரயும் நிமிர்ந்து பார்க்க னைவத்தார்.
வங்காள வெகளதம் சகாஷ், 'மாபூமி’ என்` ஒரு
வரலாற்றுச் சி`ப்புமிக்க படத்னைத இRக்கி
வெவளியிட்டார். மிரு ாள் வெ ன் பல
விமர் கர்களால் பாராட்டப்பட்ட 'Ek Din Pratidin'
என்` படத்னைத இRக்கி கவ த்னைதக் கவர்ந்தார்.
?ான் ஆப்ர…ாமின் 'அக்ர…ாரத்தில் கழுனைத’
இந்திRன் பச ாரமாவில் இடம் வெபற்`
ஆச் ரிRமும் நிகழ்ந்தது.
வெ?Rகாந்தனின் இன்வெ ாரு கனைதRா ஒரு
நடினைக ’நாடகம் பார்க்கி`ாள்' என்று லட்சுமி
நடித்து பீம்சிங் இRக்கிR படம் - தமிழ்படம் இந்திRன் பச ாரமாவில் இடம்வெபற்று
வெபருனைம ச ர்த்தது. அதற்குப் பி`கு என் தான்
ஆயிற்று தமிழ் சினிமாவிற்கு?
இந்திR சினிமா என்பது அதன் கலாபூர்வமா
அர்த்தத்திலும், மூக ரீதியிலா சிந்தனை யிலும்,
ஒரு ச ாகமா அனுபவசம - 1955 ஆம் ஆண்டு
வனைரயிலும். ஒரு உண்னைமRா இந்திR சினிமா,
ஒரு Rதார்த்தமா இந்திR மூகத்தின்

பிரதிபலிப்பாகவும், 19 ஆம் நூற்`ாண்டின் உலக
அரங்கில் ஒரு வளர்ச்சிப் சபாக்னைக
வெகாண்டிருந்த, ஒரு புதிR கனைல வடிவமாக,
சினிமாவின், உரித்தா கலாப்பூர்வமா
தாக்கத்சதாடு, 1955 ல் தான் 'பதர் பாஞ் ாலி’
என்` வெபRரில், த்Rஜித்சரRால்
உருவாக்கப்பட்டு வெவளிவந்தது.
ஆ ாலும், அதற்குப்பி`கும், ஒரு மிகப்வெபரிR
மாற்`ம் பரவலா அளவில், இந்திR
சினிமாவில் நிழ்ந்ததாக, வெ ால்ல முடிRாது.
சினிமானைவ, ஒரு புதிR கனைல வடிவமாகவும்,
மற்` எல்லாக் கனைலகனைளயும் சபாலசவ, ஒரு
Rதார்த்தமா
மூக அனைமப்பில், அதன் பங்கு
குறிப்பிடத்தகுந்தது என்` உcர்சவாடும்,
வெ Rல்படுவதற்கு, விரல் விட்டு
எண்ணிவிடக்கூடிR அளவிற்கு, சில
இRக்கு ர்களின் வெ Rல்பாட்டிற்கு 'பதர்
பாஞ் ாலி' வழிவகுத்தது என்பது உண்னைமதான்.
ஏ`த்தா_, த்திRஜித்சர ஆரம்பித்தசபாசத,
அசத மாதிரிRா ஒரு உண்னைமRா
கனைலப்பனைடப்பாக சினிமானைவ னைகRாள
ஆரம்பித்த மிரு ாள் வெ ன், ரித்விக்கதக்

சபான்`வர்களும் ரி, முற்`ாகவும் புதிR
தனைலமுனை`யி ராக, பிலிம் னைப ான்ஸ்
கார்ப்பசர–னின் உதவிRால், நல்ல சினிமானைவ
இந்திRாவிற்கும், இந்திRாவின் ார்பாக உலக
அரங்கிலும் நிகழ்த்தத் வெதாடங்கிR, மணிவெகௌல்,
சுக்கசதவ், த்Rசதவ் துசப , சித்தா ந்த தாஸ்
குப்தா அடுர் சகாபால கிருஷ்cன், குமார்
…ானி, கிரீஷ் கர் ார்டு சபான்`வர்களும் ரி,
அல்லது, ஒரு சமா மா விRாபார
அனைமப்பிலும், கூடிR வனைரயில், சினிமானைவ
ஒரு மூகத்தின் Rதார்த்த கனைல அம் மாக,
உருவாக்குவதில் முடிந்த வனைர முRற்சிகள்
சமற்வெகாண்ட கல்கத்தாதபன் சின்…ாவும்,
பம்பாயின் ஹிரிஷிசகஷ் முகர்ஜியும், பாசு
பட்டாச் ார்Rாவும், ஷிRாம் வெப கலும்,
வெ ன்னை யின் ருத்ரய்Rா சபான்`வர்களும் ரி,
1921 ல் வெவளிவந்த, இந்திRாவின் முதல் சினிமா
தாதா ாசகப் பால்சகயின் 'ரா?ா
…ரிச் ந்திராவிலிருந்து இன்று வனைர சினிமானைவ, அதன் உண்னைமRா கனைல
வடிவத்தின் ாத்திRக்கூறுகசளாடு மூக
Rதார்த்தங்களின் இRல்சபாடு தRாரித்தால், அது,

மக்கனைள உற் ாகப்படுத்தாது, விRாபார மாகாது
என்` வெகாள்னைகசRாடு, விRாபாரப்படங்கனைள
தRாரித்து அளித்துக் வெகாண்டிருக்கும். இந்திR
விRாபார சினிமா உலனைகப் வெபாறுத்தவனைர, ஒரு
வெபரிR மாற்`ம் எதனை யும் வெகாண்டுவந்துவிட
முடிRவில்னைல என்பதுதான் உண்னைம .
இதற்கா காரcங்கள், பல முகங்கனைளக்
வெகாண்டது. ஆ ாலும், இந்திR சினிமாவின்
இந்த இRல்பு மாற்`ப்படக் கூடிRது. ஒரு
ஒருங்கினைcந்த யுத்தம், பல முனை களில், பல
களங்களில், பல்சவறு தரத்தினில், நிகழ்த்த
சவண்டிR, காலகட்டம் இது.
தமிழ் பட சூழ்நினைலயில், இந்த யுத்தம்
இன் மும் கடுனைமRாக நடத்தப்பட சவண்டிR
ஒன்று.
1918 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, மீப காலம் வனைர,
அRல் நாட்டுப்படங்கனைள, இந்திRாவிற்கு
இ`க்குமதி வெ ய்து, விநிசRாகம் வெ ய்வதில்
அவெமரிக்காசவ வெபரும்பங்கு வகித்திருக்கி`து.

சினிமா என்கி` இந்தக் கனைல, இதனுனைடR
வரலாற்று ரீதிRாகப் பார்க்கும்சபாது, பல்சவறு
நாட்டு நல்ல சினிமாக்கள் இன்வெ ாரு,
அRல்நாட்டு சினிமாவினுனைடR ஒரு புதிR கலா
அணுகுமுனை`னைRக் கண்டு விRந்து, அதன்
தாக்கத்தின் மூலம் சவறு புதிR பரிமாcங்கனைள,
சினிமா என்கி` கனைல வெவளிப்பாட்டுச்
ாத த்தில் ச ர்த்திருக்கி` முRற்சிRாகத்தான்,
உலக சினிமா வளர்ச்சி அனைடந்திருக்கி`து.
உதாரcமாக, 1903 ல் 'சபார்ட்டர்’ எடுத்த 'The
Great Train Robbery' என்கி` ஆரம்ப காலத்து
சினிமா, 1915 ல், சினிமாவின் மூலமாக, ஒரு
கனைத வெ ால்லும் வடிவத்னைத (Narration) னைகRாள
முடியும் என்று Griffith என்` இRக்குநனைர நம்ப
னைவத்து 'Birth of Nation' என்` மற்வெ`ாரு
னைமல்கல்னைல சினிமாவில் ஸ்தாபிக்க
முடிந்திருக்கி`து.
ஒரு அனை யும் புனைகப்படங்களின் வெதாகுப்பு
என்றிருந்த சினிமாக் கனைலக்கு, சகமரா,
எடிட்டிங், சினிமா நடிப்பு என்` புதிR
நினைலக்களன்கனைளத் தந்து, சிந்திக்க னைவக்க

கிரிபத்தின் இந்த முRற்சி, பூசகாள ரீதிRாக,
தத்துவ ரீதிRாக, அவெமரிக்காவின் இன்வெ ாரு
துருவமா ச ாவிRத் ரஷ்Rாவில் கனைத
அனைமப்பு முனை`, Montage , லRம் என்கி` புதிR
கனைலமுகங்கசளாடு Mother, Battleship Potemkin
சபான்` சினிமாவின் இன்னும் சவறு புதிR
பரிமாcங்கள் வெவளிப்படுத்தப்படக்
காரcமாக இருந்தது. அசதசபால, ச ாவிRத்
ருஷ்Rாவின் ஐன்ஸ்டீனின் 1928 ன், Sound Film
Statement, பிரிட்ட னில் 1934 ல் Song of Ceylon,
1936 ல் NightMail சபான்` நல்ல
கனைலப்பனைடப்புகளுக்கு காரcமாக
இருந்திருக்கி`து.
சபசும் படம் என்பது புனைகப்படம்
பிடிக்கப்பட்ட நாடகம் அல்ல. இது ஒரு புதிR
கனைலவடிவம் என்று, உலக அரங்கில் Jean Renoir ம் (1938), 1941 ல் Citizen Cane மூலமாக, Orsonwells
சபான்`வர்களும், வலுவா கனைலப் பிரகட ம்
வெ ய்வதற்கும், பரஸ்பர நல்ல சினிமாக்களின்
பரிமாற்`மும் அதன் கலாப்பூர்வமா
தாக்கங்களுசம, புதிR சிந்தனை க்கு வழி வகுத்து

சினிமாவின் வளர்ச்சிக்குத் துனைcRாக
இருந்திருக்கி`து.
முதல் உலக யுத்தத்திற்கும் பி`கு இந்திRாவில்
தினைரயிடப்படுகின்` அRல் நாட்டு படங்கள்,
அவெமரிக்க விநிசRாக முனை`யின் காரcமாக
…ாலிவுட்டில் தRாரிக்கப்பட்ட
ண்னைடப்படங்களும், வெமசலாடிராமாக்களும்
தவிர, பிரான்சிலிருந்து ஒரு சினிமாசவா,
ச ாவிRத் யூனிRனிலிருந்து ஒரு சினிமாசவா
அல்லது இத்தாலி, ஸ்வீடன், ?ப்பான் சபான்`
நாடுகளில் இருந்து படங்கசளா, இந்திRாவில்
தினைரயிடப்பட முடிRாத ஒரு துர்ப்பாக்கிR
சூழ்நினைல, - இந்திRாவில் தRாரிக்கப்பட்ட
இந்திRா சினிமானைவ ஒரு Rதார்த்தமா
மூகத்திலிருந்து, ஒரு புதிR கனைல வடிவத்தின்
வளர்ச்சிப் சபாக்கிலிருந்து, அந்நிRப்படுத்தி
சினிமானைவப் வெபாறுத்தவனைர, உலக அரங்கில்,
அதிகப் படங்கள் எண்ணிக்னைக அளவில்
தRாரிக்கப்பட்டும்கூட, ஒரு புதிR கனைல
வடிவத்தின், எந்த அம் த்னைதயும் ஸ்வீகரித்துக்
வெகாள்ளாமல், 'உற் ாகப் படுத்துதல்' என்` ஒசர
தன்னைமனைR மட்டும் வெகாண்டு, மக்களுனைடR

சினிமா ர னை னைR, ஒரு பரவலா முனை`யில்,
தப்பித்சதாடும் நினைலவெகாண்ட ஒரு அசிங்கமா
ம நினைலனைR வளர்ப்பதிலும், நி_ல்களில்
திருப்தி அனைடகி` ஒரு குரூர ம ப்சபாக்கிற்கு
தீனி சபாடுவதற்கும் பRன்படுத்தி, வெவறும்
க வுகனைள, இந்த சினிமா என்` வெவளிப்பாட்டு
ாத த்தின் மூலமாக, விRாபார உலகம்
னைகRாள்வதிலிருந்து, ஒரு மறுமலர்ச்சிக்
காலத்தின் பங்குதாரர்களாக, கனைலயின் மற்`
துனை`களில் விழிப்புcர்ச்சி ஏற்படுத்த முடிந்த
சிலரால் கூட, சினிமா என்` இந்தப் புதிR கனைல
வடிவத்தில் ஒன்றும் வெ ய்R இRலாது சபா து.
?ூனைல 2003
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ஐம்பதாவது சதசிR தினைரப்பட விருதுகள்
அறிவிக்கப் பட்டிருக்கி`து. 2002 ஆம்
ஆண்டிற்கா , தமிழில் சி`ந்த மாநில வெமாழித்
தினைரப்படமாக மணிரத் ம் இRக்கிR
'கன் த்தில் முத்தமிட்டால்' சதர்வு

வெ ய்Rப்பட்டிருக்கி`து. இந்தப் படத்திற்கு ஆறு
விருதுகள் . சி`ந்த பாடலாசிரிRர் விருது கவிஞர்
னைவரமுத்துவுக்கு (ஐந்தாவது முனை`Rாக சதசிR
விருது), சி`ந்த இனை Rனைமப்பாளர் விருது
ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு, அந்தப் படத்தில் நடித்த
கீர்த்த ாவிற்கு சி`ந்த கு_ந்னைத நட் த்திர விருது
ஸ்ரீகர் பிர ாத்திற்கு, சி`ந்த படத்
வெதாகுப்பிற்கா விருது, சி`ந்த
ஒலிப்பதிவாளருக்கா விருது ஏ. எஸ். லட்சுமி
நாராRcனுக்கு.
ஆ ால், நம் தமிழ் சினிமா சதசிR விருதுகனைளப்
பற்றி அக்கனை` எடுத்துக்வெகாள்வ தில்னைல.
சதசிR விருது வ_ங்கப்பட்டால், படம் ஓடாசதா
என்று கூட ஒரு அபிப்ராRம் உண்டு. எழுத்து
ஆஸ்கர் விருது பற்றி, மீப காலங்களில் தான்,
தமிழ் சினிமாக் கனைலஞர்கள் அக்கனை`
சமற்வெகாண்டிருக்கி`ார்கள். 2002 ல் வெவளிRா
இந்திR வெமாழிகளுக்கா தினைரப் படங்களிசல,
சி`ந்த படத்திற்கா விருது, புத்த சதப் தாஸ்
குப்தா இRக்கிR ‘சமாண்சடா சமRர்
உபாக்கிRாள்' என்` வங்கவெமாழி படத்திற்குக்
கினைடத்திருக்கி`து. வங்காள சினிமா, இந்திR

அளவிலா , சி`ந்த படம், சி`ந்த இRக்குநர்,
சி`ந்த நடினைக, சி`ந்த தினைரக்கனைத, சி`ந்த முதல்
படம் என்று ஐந்து சதசிR விருதுகனைளப்
வெபற்றிருக்கி`து.
மனைலRாளத்தில், அடூர் சகாபாலகிருஷ்cன்
இRக்கிR 'நி_ல்குத்து’ படத்திற்கு மாநில
வெமாழிக்கா சதசிR விருது கினைடத்திருக்கி`து.
30 வருடங்களாக மனைலRாளத் தினைரப்
படங்கனைள இRக்கி வரும் அடூர்
சகாபாலகிருஷ்cனுக்கு, இது ஒன்பதாவது
படம். 30 வருடங்களாய் 9 படங்கள் தான் இRக்கி
யிருக்கி`ார். இந்த மனைலRாளப் படத்திற்கா
தRாரிப்பு வெ லவு 60 லட் ரூபாய்.
சராட்டர்டாமில் உள்ள ஹீபர்ட் பால்ஸ் என்`
அனைமப்பும், பிரான்ஸ்சில் உள்ள ஆர்ட் ச ம்
இண்டர் சந– ல் என்` அனைமப்பும், இந்த
மனைலRாளப் படத்திற்கா தRாரிப்பு
வெ லவிற்கு உதவி வெ ய்R, ஒரு கணி மா
வெதானைகனைR, தன்னுனைடR வெ ாந்தப்
பcத்திலிருந்தும் வெ லவு வெ ய்து, அடூர்
சகாபாலகிருஷ்cன் இந்த தRாரிப்பு வெ லனைவ
ஈடுகட்டியிருக்கி`ார்.

இவருனைடR முந்னைதR படமா "கதாபுரு–ன்''
என்` மனைலRாளப்படம் கூட, ?ப்பானின் மிகப்
வெபரிR வெதானைலக்காட்சி நிறுவ மா 'நிப்பான்'
என்` அனைமப்சபாடு ச ர்ந்து தRாரிக்கப்பட்ட
கூட்டுத்தRாரிப்புதான்.
நம்மூர் கமல்…ா ன் கூட அவருனைடR
"மருதநாRகம்" படத்திற்கு, Rாராவது
வெவளிநாட்டு தRாரிப்பாளர்கள் கூட்டுத்
தRாரிப்பாக, வெ லவிட முன்வரமாட்டார்களா
என்று ஆண்டுக் கcக்காக முRற்சி பண்ணிக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்.
"நி_ல்குத்து' என்` இந்த மனைலRாளப் படம் 50
நாட்களில் படமாக்கப்பட்டிருக்கி`து. ஆ ால்
1998 சலசR, இதற்கா தினைரக்கனைதனைR அடூர்
எழுதியிருக்கி`ார். இந்தப்படம்,
தூக்குசபாடுபவனுக்கும் அவ து
ம ாட்சிக்கும் இனைடசR நடக்கும்
ம ப்சபாராட்டங்கள் பற்றிRது. இப்படி ஒரு
கனைதக்கருனைவ சினிமாவாக்க சவண்டும் என்`
எண்cம் 14 ஆண்டுகளுக்கு முன் சர, அடூரின்
ம தில் சதான்றியிருக்கி`து. அடூர் தன்னுனைடR

"மதிலுகள்” என்` படத்னைதப் படமாக்கிக்
வெகாண்டிருந்த சபாது, மனைலRாள எழுத்தாளர்
னைவக்கம் முகம்மது பஷீரின், புத்தகத்னைதப்
படித்துக் வெகாண்டிருந்த தருcங்களில்,
"நி_ல்குத்து” படத்திற்கா கரு உதRமா தாய்
வெ ால்கி`ார்.
பஷீரின் வாக்கிRம் –
"நான் மரcத்னைதக் கவனித்துக்
வெகாண்டிருக்கிச`ன்"
சகரள மாநிலத்தின், கனைடசி தூக்குப் சபாடும்
மனிதனின் ? ார்த்த பிள்னைள - சபட்டி
ஒன்னை` படித்துவிட்டு, இந்தப்படத்தின்
தினைரக்கனைதக்கா முதல் எழுத்து வடிவம்
வெகாடுத்ததாக அடூர் வெ ால்கி`ார்.
சினிமாவின் அந்திம காலத்தில், நம் தமிழ்
சினிமாக்காரர்கள், ஆஸ்கர் விருதுக்கு
முRற்சிக்கி`ார்கள். 'சகன்ஸ்' சபான்` உலக
தினைரப்பட வி_ாக்களிசல பார்னைவRாளராக
கலந்து வெகாள்கி`ார்கள். கண்வெகட்ட பி`கு,

காலம் கடந்து, சூரிR நமஸ்காரம்
பண்ணுகி`ார்கசளா என்று சதான்றுகி`து.
1980 முதல் 1990 வனைர, இந்திR தினைரப்பட
தRாரிப்பின் உச் க்கட்டம். 1980 ல் தமிழில்
வெவளிவந்த 07 தினைரப்படங்களும் வண்cத்தில்
பாரதிரா?ா, அந்த ஆண்டு இரண்டு
தமிழ்ப்படங்கனைள இRக்கி ார். "நி_ல்கள்,"
"கல்லுக்குள் ஈரம்", (இதில் பாரதிரா?ா
நடிக்கவும் வெ ய்தார். அந்த ஆண்டு "நி`ம் மா`ாத
புஷ்பங்கள்" என்று மனைலRாளத்திலும்,
வெரட்சராஸஸ் என்று இந்தியிலும் தன்னுனைடR
படங்கனைள சவற்று வெமாழிகளுக்கு
அனுப்பி ார். "பூட்டாத பூட்டுக்கள்'', "?ானி',
ஆகிR படங்கனைள இRக்கிR மசகந்திரனுக்கு,
அந்த ஆண்டில் "வெநஞ் த்னைத கிள்ளாசத'
படத்திற்காக சதசிR அளவில் சி`ந்த படமாக
வெவள்ளி விருனைதப் வெபற்றுத்தந்தது. அந்தப்
படத்தில் விடிந்தும் விடிRாத கானைலப்
வெபாழுதில், ?ாகிங்பண்ணுகி` ஒரு அற்புதமா
பாடல் காட்சினைR ஒளிப்பதிவு வெ ய்திருந்த
அச ாக்குமாருக்கு ஒளிப்பதிவாளருக்கா
விருது - ஒலிப்பதிவாளருக்கா விருது

எஸ்.ராமநாதனுக்கு என்று விருதுகளாய் அள்ளிக்
குவித்த அந்த ஆண்டில், பாலுமசகந்திராவின்
“அழிRாத சகாலங்கள்" இந்திRன்
பச ாரமாவில் இடம் வெபற்`து.
33 வாரங்கள் ஓடிR, டி.ராச?ந்தரின் "ஒருதனைல
ராகம்” அந்த ஆண்டில்தான் தமிழில் நிகழ்ந்தது.
உRரங்களுக்குப் சபாயிருக்க சவண்டிR,
ருத்ரய்Rா, அந்த ஆண்டில்தான் “கிராமத்து
அத்திRாRம்" படம் இRக்கி சதாற்றுப்சபா ார்.
வங்காளத்தில், மிருcாள் வெ ன் அந்த ஆண்டில்,
"அகாசல ந்தாச ” (பஞ் த்னைத சதடி) என்`
படத்னைத இRக்கி, வெவளியிட்டார்.
1981 ல் இந்திR அரசு நிதி உதவிசRாடு, 5
சகாடியில் ரிச் ர்டு ஆட்டன்பசரா இRக்கி
வெவளியிட்ட "காந்தி" தினைரப்படம் ஆஸ்கர்
விருனைதப் வெபற்`து. அது இந்திRாவுக்குரிR
வெபருனைமRாக ஏற்றுக்வெகாள்ள முடியுமா என்று
வெதரிRவில்னைல. சகாவிந்த் நி…லானி அந்த
படத்தில் இரண்டாவது யூனிட்டில் வெதாழில்
நுட்பக் கனைலஞராக பணிபுரிந்தார். காந்தி படம்
ஆஸ்கர் விருது வெபற்` அந்த ஆண்டில் தான்,

"லாரன்ஸ் ஆஃப் அசரபிRா'', "டாக்டர்
ஷிவாசகா'' சபான்` படங்கனைள இRக்கிR
சடவிட்லீனுக்கு, எபிக் ஸ்கீரி ர் (Epic Screener)
என்` விருனைத ஆஸ்கர் அளித்தது. அந்த ஆண்டில்
பால ந்தரின் “தண்ணீர் தண்ணீருக்கு," சதசிR
விருதா வெவள்ளியும், சி`ந்த தினைரக்கனைதக்கா
விருதும் கினைடத்த .
25 வாரங்கள் ஓடிR “அனைலகள் ஓய்வதில்னைல”,
வெதலுங்கில் “சீதம்மா சிலக்க” என்` வெபRரில் 100
நாட்கள் ஓடி ாதனை பனைடத்தது.
பாரதிரா?ாவின் "நி_ல்கள்" 1981 ல் இந்திRன்
பச ாரமாவில் இடம் வெபற்`து. மசகந்திரனின்
"நண்டு" என்` சி`ந்த கனைதRம் ம் வெகாண்ட
தினைரப்படத்னைத இRக்கிR அந்த ஆண்டில்,
பாக்Rராஜ், விRாபார ரீதியில் மிகுந்த வெவற்றி
வெபற்` படமா "வெமௌ கீதம்", "இன்று சபாய்
நானைள வா", "விடியும் வனைர காத்திரு" என்று
மூன்று படங்கனைள இRக்கி வெவளியிட்டார். இந்த
ஆண்டில், சி`ந்த துனைc நடிகருக்கா விருனைதப்
வெபற்` ந்திரச கர் நடித்து மிக வித்திRா மாக,
"பானைலவ ச்ச ானைல” என்` படம் வெவளிவந்து

வெவற்றிகரமாக ஓடிR அந்த ஆண்டில், 1950 களில்,
இந்திR பாகிஸ்தான் பிரிவினை யின்சபாது
மக்கள் அனைடந்த வெ ால்வெலாண்cா
ச ாகங்கனைள "சின் வெமளல்” என்`
அற்புதமா வங்க வெமாழி படத்னைதத் தந்த
நிமாய்சகாஷ், தமிழில் "சூ`ாவளி” என்று ஒரு
படத்னைத இRக்கி வெவளியிட்டார். RாருனைடR
கவ த்னைதயும் வெப`ாது சபா து அந்தப்படம்.
இன்`ளவும் இனை க்காக நினை த்துப்
பார்க்கப்படுகி`, சக.விஸ்வநாத்தின்
ங்கராபரcம், வெமாழி எல்னைலகனைளத் தாண்டி,
சினிமாவாய் வெ?யித்ததும் அந்த ஆண்டில்தான்.
பிவெரஞ்சு சத த்தின் நியூசவவ் இRக்குநர்களில்
ஒருவரா "ட்ரூபத் இRக்கத்தில் "Last Metro"
என்` படம் உலக தினைரப்பட வி_ாக்களிசல
தினைரயிடப்பட்டது. " த்கதி" என்றும் "பாலா"
என்றும் இரண்டு படங்கனைள த்Rஜித்சர அந்த
ஆண்டு இRக்கி வெவளியிட்டார். பரதநாட்டிRக்
கனைலஞர் பால ரஸ்வதினைRப் பற்றி அப்படி ஒரு
ஆவcப்படம் எடுக்க முடியுமா என்பது
இன்`ளவும் சகள்விக்குறிதான். கடற்கனைரயில்
பால ரஸ்வதி நட ம் ஆடுகி` அந்த

காட்சிRனைமப்பும் படப்பிடிப்பும், காலத்சதாடு
கனைரந்து சபாகமுடிRாத சினிமா - கடற்கனைரயில்,
கடற்காற்றில் மcல்பரப்பில், உனைட கனைலR,
ஒப்பனை கனைலR பால ரஸ்வதினைR “பாலா”
என்` அந்த ஆவcப்படத்திற்காக
பரதநாட்டிRம் ஆடனைவத்து சர படம் பிடித்தது,
பரதத்திற்கு வெபருனைமRா, பாலாவிற்கு
வெபருனைமRா என்வெ`ல்லாம், சகள்விகள்
எழுந்த . கார்ட்டூனிஸ்டாக இருந்து தினைரப்பட
இRக்குநராக மாறிR மனைலRாள இRக்குநர்,
அரவிந்தன், அந்த ஆண்டில் "வெபாக்குவிRல்"
(Twilight) என்` படத்னைதத் தந்தார். தRாரிப்புச்
வெ லனைவ ஈடுகட்டாத, படம் இது. மானைல
சநரத்து வண்cங்கனைள, பிரவுன் நி`ம் எரிந்து
சிவப்பாய் மாறுவனைதப் சபான்` கண்சிமிட்டும்
வண்c மாற்`ங்கனைளப் பதிவு
வெ ய்வதற்காகசவ, இந்த மனைலRாளப் படத்தின்
வெபரும்பகுதி மானைல சவனைளகளில்
படமாக்கப்பட்டது.
மகாபாரதக் கனைதனைR, நவீ வாழ்வில்
வெபாருத்தி, "கல்யுக்" என்று ஒரு இந்திப் படம்
ஷ்Rாம் வெப கலின் இRக்கத்தில்

வெவளியிடப்பட்டது அந்த ஆண்டில்தான். அசத
ஆண்டில், சகாவிந் நி…ாலானி இRக்கத்தில்
வெவளிவந்த "ஆக்சராஷ்" (The Cry of Wounded)
என்` இந்திப் படம் எல்சலாருனைடR
கவ த்னைதயும் கவர்ந்தது. இந்தப் படத்திற்கு,
மராத்திR நாடகாசிரிRர், வி?ய் தண்டுல்கர்
தினைரக்கனைத அனைமந்திருந்தார்.
பு`ாக்களுக்குத் தானிRம் வெகாடுக்கும்
கு_ந்னைதயின் காட்சி, வெவவ்சவறு வனைகயிலா
பு`ாக்களின் காட்சியில் கனைரந்து சபாய், சகமரா
பின் நகர்கி`சபாது, வளர்ந்த மனிதன்
பு`ாக்களுக்குத் தானிRம் இடுவனைதப் சபால,
காட்சி முடிவுறுகி` மாதிரி, இந்தப்படத்தின் பல
காட்சிகள் படம் பிடிக்கப்பட்ட விதமும், எடிட்
வெ ய்து காட்சிRாக்கப்பட்ட விதமும்,
வித்திRா மாயிருந்தது. ஒரு மனைலவாசி,
இன்வெ ாரு இ த்தாரிடமிருந்து அவனுக்கும்
அவனுனைடR குடும்பத்திற்கும் ஆபத்து வரும்
என்` மூனைளச் லனைவயில் எதிர் வினை Rாக
வில்னைலயும் அம்னைபயும் எடுக்கின்`ான். அதன்
வெதாடர் நிகழ்வா இ க் கலவரத்தில், பலிRா
ஒருவனின் உடலில் அம்பு னைதக்கி`து. அவன்

வெகானைலRாளிRாகக் குற்`ம் சுமத்தப்படுகி`ான்,
கனைத இப்படி விரிகி`து. இந்தப்படத்தில்
இரண்டும் இரண்டும் நான்கு என்பது கcக்கு.
இரண்டும் இரண்டும் ஐந்து அல்லது ஐம்பது
அல்லது எழுநூ`ாக இருக்கலாம் அதுதான்
சினிமா. சினிமா - கcக்கு இல்னைல - அது
சமஜிக். அந்த ஆண்டு, பிரிட்டனின் தRாரிப்பாக,
(The Chariot of Fire” என்` ஒரு படம் வெவளிவந்து,
உலக அரங்கில், நினை`ந்த பார்னைவRாளர்கனைளப்
வெபற்`து. ஆ ால் துரதிர்ஷ்டம்,
இந்தப்படத்திற்கு பி`கு, பிரிட்டனில்,
தினைரப்படங்கள் தRாரிப்பு வெநாறுங்கிப் சபா து.
அந்த ாம்பலில் இருந்து, சில படங்கள்
வெவளிவந்த . ஆ ால், பிரிட்டனின் தினைரப்பட
வரலாற்றில் இந்த நிகழ்வு புதிRதல்ல. 50 களின்
மத்தியில், பிரிட்டனில், பிரிட்டன் சத த்னைதப்
பற்றி படம் எடுத்தால் ஓடாத நினைல இருந்தது.
ஆ ாலும், அந்த பிரிட்டனில் இருந்துதான் பிரிட்டிஷ் பிலிம் இன்ஸ்டிட்யூட் அதற்கு அடுத்த
ஆண்டு, 1982 ல், அடூர் சகாபாலகிருஷ்cன்,
மனைலRாளத்தில் இRக்கிR "எலிப்பத்தாRம்" Rat

trap என்` படத்திற்கு விருது வெகாடுத்து
வெகளரவித்ததும் நிகழ்ந்தது.
இந்திR சினிமாவிற்கு, வெபருமளவிற்குப்
பாதிப்பினை ஏற்படுத்திR, வண்cத்
வெதானைலக்காட்சி, 1982 ல் தான் ஆசிR
வினைளRாட்டுக்கனைள முன்னிட்டு,
இந்திRாவிற்குள் நுனை_ந்தது. அந்த ஆண்டில்,
பாரதிரா?ா "காதல் ஓவிRம்" என்` படத்னைதத்
தன் இRக்கத்தில் தந்தார். இந்தப்படம்
வெதலுங்கில் "ராகமாலிகா" என்` வெபRரில் 100
நாட்கள் ஓடிRது. அசத ஆண்டில், பாரதிரா?ா,
"வாலிபசம வா வா" என்` மூன்`ாந்தர
படத்னைதயும், இRக்கி வெவளியிட்டார். அந்த
ஆண்டின் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வு, பாலு
மசகந்திராவின் "மூன்`ாம் பினை`". அந்த ஆண்டு
இந்திRாவில் தRாரித்து பல்சவறு வெமாழிகளில்
வெவளியிடப்பட்ட, 763 தினைரப்படங்களிலும்,
கமல்…ா னுக்குத்தான், சி`ந்த நடிகர் என்`
விருது வந்து ச ர்ந்தது. வெதன் கத்தில் எல்.வி.
பிர ாத்துக்கு, 1969 ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தாதா
ாசகப் பால்சக விருது அந்த ஆண்டில்
வ_ங்கப்பட்டது.

1940 களில், த்Rஜித்சர தினைரக்கனைத எழுதி,
வெவளிநாட்டு பட நிறுவ த்திற்கு அனுப்பிR,
ஒரு தினைரக்கனைதயின் ' ாRலில், படமாக்கப்பட்ட
ஒரு விஞ்ஞா புனை கனைத, …ாலிவுட்
படமாக்கத்தில், சில ஆஸ்கர் விருதுகனைள
வெவன்`து. அந்தப் படம் - "ET” இRக்கிRவர்
ஸ்பீல்வெபர்க். சவற்று உலக ஜீவராசி பூமியில்
இ`ங்குவனைதயும், அதன் வெதாடர்ச்சிRாக
முகிழ்க்கும் மனித சநRத்னைதயும் சித்தரித்த
அந்தப்படத்தில் படமாக்கப்பட்ட வெ ட் கூட, சர,
தன்னுனைடR தினைரக்கனைதயில் பல
ஆண்டுகளுக்கு முன் படமாக வனைரந்திருந்த
வெ ட்னைட ஒத்திருந்தது.
Rார் எப்படிப் சபா ால் என் , தமிழ்
ரசிகர்களுக்காக, "தூ`ல் நின்னுப்சபாச்சு" என்`
படத்னைதப் பாக்Rராஜ் தந்தார். ஆ ால், அந்த
ஆண்டின் இந்திRன் பச ாரமாவில்
"வெநஞ் த்னைத கிள்ளாசத” படமும், "தண்ணீர்
தண்ணீர்'' படமும் இடம்வெபற்`து.
ஸ்ரீதர்ரா?ன் என்` இRக்குநர், "கண் சிவந்தால்
மண் சிவக்கும்" என்று தன்னுனைடR முதல்

படத்னைதத் தமிழுக்குத் தந்தார். இRக்குநரின்
சி`ந்த முதல் படம் என்று சதசிR அளவில்
இRக்குநருக்கா விருனைத இந்தப்படம் வெபற்றுத்
தந்தது.
கண் சிவக்கும் வனைரக்கும், தமிழ் சினிமா
எண்ணிக்னைகயில் தRாரிக்கப்பட்டாலும், தமிழ்
சினிமாவில் இந்தக் கனைலயின் உRரங்கனைள
எட்டுவதில், ம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு
அக்கனை`யில்லாமல் இருந்த சபாக்கு மாத்திரம்
மா`சவயில்னைல.
"காந்தி" படத்திற்கு, உனைடகள் அனைமத்த பானு
அத்னைதRா என்` இந்திRருக்கு ஆஸ்கர் விருது
கினைடத்ததும் அந்த ஆண்டில்தான். இந்த
ஆறுதசல சபாதும் என்று இருந்து விடலாமா?
வெபாதுவாய் நாம் விருதுகனைளப் பற்றி வெபரிதாக
அலட்டிக் வெகாள்வதில்னைல. இலக்கிRத்திலாவது
ஞா பீட பரிசும், ாகித்திR அகாடமி பரிசும்,
குறிப்பிட்ட பனைடப்பாளிக்கு கினைடக்க
சவண்டுவெமன்று ஒரு ாரார் அதற்கா
ஏற்பாடுகள் வெ ய்வதும், அப்படி
கினைடத்துவிடக்கூடாது என்பதற்கா

கடுனைமRா முRற்சிகளில் சவறு சில
எழுத்தாளர்கள் ஈடுபடுவதும், தமிழில்
நிகழ்கி`து. ஆ ால் தமிழ் சினிமானைவப்
வெபாறுத்தவனைர, விருதுகள் வி–Rத்தில், அந்த
பிரச் னை இல்னைல. ஏவெ ன்`ால், தமிழ் சினிமா
விருதுகனைளப் பற்றி கவனைலப்படுவதில்னைல.
விருது வெகாடுப்பவர்களும் தமிழ் சினிமானைவப்
வெபாருட்டாக எடுத்துக் வெகாள்வதுமில்னைல.
இதற்காக ந்சதா–ப்படுவதா? அல்லது
துக்கப்படுவதா?
1954 ஆம் ஆண்டில் "மனைலக்கள்ளன்", "அந்த
நாள்", "எதிர் பாராதது" என்று மத்திR அரசு
விருதுகள் வ_ங்க ஆரம்பித்து, அப்பப்ப,
ஏதாவது ஒன்று என்று, தமிழ் சினிமாவிற்கு
விருதுகள் வ_ங்கி, மத்திR அரசின் விருதுக்குழு
தன் கடனைமனைR ஒப்சபற்றுகி`து.
வடக்கு வாழ்கி`து, வெதற்கு சதய்கி`து என்`
பனை_R சகா–ம், சவறு எதற்கு
வெபாருந்துகி`சதா இல்னைலசRா, தமிழ்
சினிமாவிற்குப் வெபாருந்தும்.

வெதற்கு என்று வெ ால்லுகி`சபாது,
மனைலRாளமும், கன் டமும் இந்த
வெபாதுவிதியிலிருந்து விலக்களிக்கப்
பட்டிருக்கின்` .
ஆகஸ்ட் 2003

9. நானைளR சினிமா - 3

பாரதிரா?ாவின் 'மண்வா னை ' என்` படம் , 286
நாட்கள் ஓடிRது, 1983 ஆம் ஆண்டில். அசத
ஆண்டில்தான் அவருனைடR சீடர், பாக்Rராஜின்
’முந்தானை முடிச்சு' 200 நாட்கள் ஓடிRது. 1977

முதல் 1983 வனைர, பாக்Rராஜ் ஒன்பது படங்கள்
இRக்கி, ஒன்பதும் வசூலில் வெவற்றி வெபற்று,
அவற்றில் மூன்று வெவள்ளிவி_ாவும் கண்ட .
தமிழில் நிலவிR சினிமாச் சூ_ல் அந்த
ஆண்டில், இப்படி இருக்கும்சபாது, ஷ்Rாம்
வெப கல் 'மண்டி' ( ந்னைத என்` வெபRரில் ஒரு
வித்திRா மா படத்னைதயும், சகாவிந்த்
நி…லானி, 'அர்த்த த்Rா' (அனைர உண்னைம) என்`
குறிப்பிடத்தகுந்த படத்னைதயும், இந்தியில்
தந்த ர். அந்த ஆண்டில் இந்திR சினிமாவுக்கு
ஒரு புது வரவு, தமிழ்நாட்னைடச் ச ர்ந்த
மணிரத்தி ம். ஆ ால், அவர் உள்சள புகுந்தது
கன் ட வெமாழிப்படமா 'பல்லவி
அனுபல்லவி’ என்` படத்தின் மூலமாய். அந்தப்
படத்திற்காக மணிரத்தி த்துக்கு 'சி`ந்த
தினைரக்கனைத' என்` விருதினை கர் ாடக அரசு
தந்தது.
1984 ஆம் ஆண்டு, இந்திR அரசு, த்Rஜித்சரக்கு
தாதா ாசகப் விருது வெகாடுத்து, வெகௌரவம்
வெபற்றுக்வெகாண்டது. சகாமல் சுவாமிநாதன்
என்` நாடக ஆசிரிRர் 'ஒரு இந்திRக் க வு' என்`
படத்னைத இRக்கி, அதனை இந்திRன்

பச ாரமாவிலும் இடம் வெப`ச் வெ ய்து, அந்தப்
படத்திற்கா வெவள்ளி விருனைதயும் வெபற்`ார்
இந்திRாவின் முதல் முப்பரிமாcப்படம், னைம
டிRர் குட்டிச் ாத்தான் அந்த ஆண்டில்தான்
வெவளியிடப்பட்டது. வங்காளத்தில், வெகளதம்
சகாஷ், 'பார்' (The Crossing) என்` ஒரு படத்னைத,
மிக வித்திRா மா தினைரக்கனைதRனைமப்பில்
உருவாக்கி, குறிப்பிடத்தக்க கவ த்னைதப்
வெபற்`தும் அந்த ஆண்டுதான்.
உலக சினிமா அரங்கின் கவ த்னைதப் வெபற்`
அடூர் சகாபாலகிருஷ்cனின் 'முகாமுகம்' அந்த
ஆண்டில்தான் மனைலRாளத்தில் வெவளிRா து.
'?பல்பூரின் ரிக்ஷா இழுப்பவர்கள்' என்` னை Rத்
மிர்ஸாவின் டாகுவெமண்டரி படம், இந்திR
டாகுவெமண்டரி வரலாற்றில், குறிப்பிடத்தகுந்த
இடத்னைதப் வெபற்`தும், அந்த ஆண்டுதான்.
த்Rஜித்சர , இருதR சநாRால் முடங்கிப்
சபா தும், அந்த ஆண்டில்தான். வீடும்
உலகமும் என்` வெபாருள்படும் 'காயிசர பாRசர'
என்` வங்காளப்படம் அந்த ஆண்டு சரயின்
இRக்கத்தில் வெவளிRா து.

உலக சினிமா இRக்குநர்களின் வரினை யில்
குறிப்பிடத் தகுந்த இடத்னைதப் வெபற்றிருந்த
ட்ரூஃசபா, தன்னுனைடR 52 ஆவது வRதில்,
பாரீஸ் நகரத்தில் இ`ந்து சபா தும் அந்த
ஆண்டில்தான். இந்திR சினிமா தRாரிப்பு,
எண்ணிக்னைகயில் கூடிக்வெகாண்சட சபா து,
1984 ல். 833 படங்கள் தRாரித்து இந்திRாவில்
வெவளியிடப்பட்ட . இந்திR சினிமா, ஒரு
வெதாழிற் ானைலனைRப் சபால, படங்களாக
எடுத்துத் தள்ளிக் வெகாண்டிருக்கி`து. தமிழ்,
வெதலுங்கு, இந்தி ஆகிR மூன்று
வெமாழிகளில்தான், இந்தத் வெதாழிற் ானைல
அதிகப் படங்கனைள எடுத்துத் தள்ளிRது.
சினிமா சப ஆரம்பித்த பி`கு,
வெதன்னிந்திRாவில், 1931 முதல் 1994 வனைர, 53
ஆண்டுகளில், 16 வெமாழிகளில், 8387 படங்கள்
தRாரித்து வெவளியிடப்பட்டிருக்கின்` .
80 களின் னைமRப்பகுதி, இந்திR சினிமா
தRாரிப்பு, அதன் உச் கட்டத்தில் இருந்தது. 1985
ஆம் ஆண்டு, இந்திR சினிமா தRாரிப்பின்
உச் கட்டம் 912 படங்கள் தRாரித்து
வெவளியிடப்பட்ட . இத்தனை க்கும்,

இந்திRாவின் நகரங்கள் அனை த்திலும், வண்c
வெதானைலக்காட்சிகள் வீடுகளில் இடம்வெப`
ஆரம்பித்திருந்ததும் அந்த ஆண்டில்தான்.
பாரதிரா?ாவின் 'முதல் மரிRானைத' சிவாஜி
கசc னை நடிக்கனைவத்து, அந்த ஆண்டில் 130
நாட்கள் ஓடிRது. ஆளுRர மானைல - முதல்
மரிRானைத - தமிழ்க் கலாச் ாரம்,
இவற்னை`வெRல்லாம் புரிந்து வெகாள்வது, ஒரு
வெவளிநாட்டுக்காரனுக்கு கஷ்டமாயிருக்கலாம்.
ஆ ால் நமக்கு புரியும். ஏவெ ன்`ால்,
அனைவகனைளப் சபணிக்காப்பவர்கசள
நாம்தாச ? அந்த ஆண்டு இந்திRன்
பச ாரமாவில் 'அச் மில்னைல அச் மில்னைல'
என்` தமிழ்படம் இடம்வெபற்`து. சதசிR
அளவில், சி`ந்த இனை இRக்குநருக்கா விருது
இனைளRரா?ாவுக்கு அந்த ஆண்டு
வ_ங்கப்பட்டது. சிந்து னைபரவியில் நடித்த
சு…ாசினிக்கு சி`ந்த நடினைகக்கா விருது
வ_ங்கப்பட்டது. 30 களிசலசR, பால்R
விவாகம், விதனைவத் திருமcம் ஆகிR
கருக்கசளாடு, படங்கள் - இRக்கிR

வி. ாந்தாராமுக்கு தாதா ாசகப் பால்சக விருது
வ_ங்கப்வெபற்`து.
இந்திR சினிமா வரலாற்றில், பிரபாத்
ஸ்டுடிசRாவும், வி. ாந்தாராமும் ம`க்க கூடாத
ாதனை களுக்கு காரcமா யிருந்த .
பாக்கிRராஜ், தினைரக்கனைத அனைமப்பில்
இ`ங்குமுகத்னைத ந்திக்கத் வெதாடங்கிRது, அந்த
ஆண்டில்தான், - அவர் இRக்கிR 'சின் வீடு'
படத்தில். ஆ ாலும், பாக்Rராஜ் கனைத
வ த்தில் பாரதிரா?ா இRக்கி, கமல்…ா ன்
நடித்த 'ஒரு னைகதியின் டRரி' 100 நாட்கள்
ஓடிRது. இன்`ளவும், திரும்பத் திரும்பப்
பார்த்தாலும், லிப்புத்தட்டாத
காட்சிRனைமப்பில், ஸ்மிதா பாட்டினைலயும்,
சகாபினைRயும் நடிக்கனைவத்து, மனைலRாளத்தில்,
அரவிந்தன் இRக்கத்தில் 'சிதம்பரம்'
வெவளிவந்ததும் அந்த ஆண்டில்தான். தமிழ்
சினிமாவில் கூட பின் ணி இனை யில் சதவாரம்
ஒலிக்க - சகட்க வாய்ப்பில்லாத சூ_லில்,
'சிதம்பரம்' மனைலRாளப் படத்தில்,
பின் ணியில் சதவார இனை ப்பாடல்கனைள

ஒலிக்கச் வெ ய்திருந்தார். ஆ ாலும், நாம்
அவ்வளவு சீக்கிரம் எதற்காகவும்
வெவட்கப்படுகி`வர்கள் இல்னைல. ச?.
கிருஷ்cமூர்த்தினைRப் பற்றி 'தனிRாய் நடக்கும்
ஒரு ன்னிRாசி' என்` வெபRரில் ஒரு நல்ல
டாக்குவெமண்டரினைR அரவிந்தன் அந்த ஆண்டில்
இRக்கி வெவளியிட்டார்.
'காந்தி படத்தில், காந்தியின் மனை வி
கஸ்தூரிபாவாக நடித்த சராஹிணி …ட்டங்காடி
என்` நாடக நடினைகனைR கதாநாRகிRாக்கி
சகாவிந்த் நி…லானியின் இRக்கத்தில் 'The Party'
என்` ஓர் இந்திப்படம் வெவளிவந்ததும் அந்த
ஆண்டுதான்.
ஒரு நினைலக்கண்cாடியில் முகம் பார்க்கும்
கதாப்பாத்திரத்துக்கு, எத்தனை உள்முகங்கள்
இருக்கும் என்று பார்னைவ Rாளர்களுக்கு
சதான்றுகின்` அளவிற்கு, சில காட்சிகனைள,
அந்தப் படத்தில் வித்திRா மாக சகாவிந்த்
நி…லானி படமாக்கி யிருந்தார்.
1986 ஆம் ஆண்டு, முழுனைமRா
சகளிக்னைகRளிக்கும் படம் என்று

பாராட்டப்பட்டு, ஏவிஎம்மின் ' ம் ாரம் அது
மின் ாரம்' விசு இRக்கத்தில் சதசிR விருது
வெபற்`து. தமிழ் சினிமா சூ_ல், அந்த
காலகட்டத்தில், முருங்னைகக்காய் புகழ்
முந்தானை முடிச்சுகளுமாய், ஆளுRர மானைல
முதல் மரிRானைதகளுமாய், படமாக்கப்படுகின்`
நாடகங்களாக, குடும்பப் பிரச்சினை கனைள
னைமRப்படுத்தி, பூதாகாரமாக்கும் ' ம் ாரம் அது
மின் ார’ங்களாகவும் இருந்த என்பதுதான்
Rதார்த்தம். பாரதிரா?ாவின் 'கடசலாரக்
கவினைதகள்' இனினைமRா பாடல்கனைள தாங்கி,
100 நாட்கள் ஓடிRதும் அந்த ஆண்டில்தான்.
ஆ ாலும் தினைரப்படத் தRாரிப்பில்
இ`ங்குமுகம் வெதாடங்கிRது. அரவிந்தன்
மனைலRாளத்தில், 'அங்சக ஒரு கிராமம் இருந்தது'
என்` படத்னைத இRக்கி வெவளியிட்டார்.
வாஹினியின் நாகிவெரட்டிக்கு பால்சக விருது
அந்த ஆண்டில்தான் வ_ங்கப்பட்டது.
வெதானைலக்காட்சியில் 'நுக்கட்' என்` சீரிRல்,
சினிமா பார்னைவRாளர்கனைள ாப்பிடத்
வெதாடங்கிRதும் அந்த ஆண்டில்தான்.
ஆபாவாcன், பிலிம் இன்ஸ்டிட்டியூட் மாcவர்

பட்டாளத்சதாடு 'ஊனைம விழிகள்’ என்` படம்
வெவளியிட்டு, சினிமா படமாக்கப்படும்
நாடகமல்ல என்` கருத்னைத வினைதத்ததும் அந்த
ஆண்டுதான்.
50 களில், வ த்திற்காக இன்`ளவும்
நினை க்கப்படுகி` 'பரா க்தி' ஒரு னைமல்கல்.
80 களில் வ த்னைத ஒற்னை` வரியில் - அனைர
வரியில் சபசி, கவனிக்கப்படும் சினிமானைவ
எடுக்கலாம் என்று நினை க்க னைவத்த,
மணிரத்தி த்தின் இRக்கத்தில் வெவளிவந்த,’
வெமௌ ராகம்' படத்திற்கு, சி`ந்த தமிழ் படம்
என்` சதசிR விருது கினைடத்தனைம, இன்வெ ாரு
திருப்புமுனை . தமிழ் சினிமாவில், அந்த
சபாக்கு, 1987 லும் வெதாடர்ந்தது.
மணிரத்தி த்தின் இRக்கத்தில் 'நாRகன்'
படத்திற்கு 3 சதசிR விருதுகள். பம்பாய்
நி_லுலக தாதா, வரதாபாய் கதாபாத் திரமாக
நடித்த கமல்…ா னுக்கு சி`ந்த நடிகருக்கா
சதசிR விருது, அசத படத்திற்காக
ஒளிப்பதிவிற்கு பி.சி.ஸ்ரீராமிற்கு. பம்பாயிலுள்ள
உலகின் மிகப்வெபரிR ச ரிRா தாராவினைR,
வெ ட் சபாட்டு வடிவனைமத்த சதாட்டா தரணிக்கு

ஆர்ட் னைடரக்ஷனுக்கா சதசிR விருது. இந்திR
தினைரப்பட கூட்டனைமப்பு ஆஸ்காருக்கு
அனுப்புவதற்காக 'நாRகன்' படத்னைத சதர்வு
வெ ய்தது.
மாஸ்சகா தினைரப்பட வி_ாவில், நாRகன்
தினைரப்படம் இடம் வெபற்`து. அவெமரிக்காவின்
பல நகரங்களில், இந்தப் படத்னைத, ஜீ.வி.
வெவற்றிகரமாக ஓட னைவத்தார்.
பாரதிரா?ா, அந்த ஆண்டில் 'சவதம் புதிது'
என்று பிரகட ப்படுத்தி, ஒரு படம் இRக்கி ார்.
100 நாட்கள் ஓடிRது. சி`ந்த எடிட்டிங்கிற்கா
சதசிR விருனைத P. சமாகன்ராஜ் என்`
எடிட்டருக்கு, இந்தப் படம் வெபற்றுத் தந்தது.
ஆ ால், அந்த ஆண்டு, '?மதக்னி’ என்று
முற்`ாகவும் அரசிRனைல பின் ணிRாக
வெகாண்ட, நூறு நாட்கள் ஓடிR வெதலுங்குப்படம்
எல்சலாராலும் சப ப்பட்ட படமாயிருந்தது.
இந்திR சினிமாவின் எல்லா நுணுக்கங்கனைளயும்
கற்றுத் சதர்ந்த, ராஜ்கபூருக்கு அந்த ஆண்டு
பால்சக விருது வ_ங்கப்பட்டது.
பாலுமசகந்திராவின் 'வீடு' என்` தமிழ்

படத்திற்கு ஒரு வெவள்ளி விருதும், அதில் நடித்த
அர்ச் ாவிற்கு சி`ந்த நடினைகக்கா விருது
கினைடத்ததும் அந்த ஆண்டில்தான்.
1988 ல், மீராநாRர் இRக்கிR ' லாம் பாம்சப'
படத்திற்கு சகன்ஸ் தினைரப்பட வி_ாவில் விருது
வ_ங்கப்பட்டது, இந்திR சினிமாவிற்கு
இன் மும் உயிர் இருக்கி`து என்பனைத உலக
சினிமாவிற்கு வெதரிவித்தது.
ஆ ால், அந்த ஆண்டில் தமி_க அரசு, சி`ந்த
படமாக, தமிழில் சதர்ந்வெதடுத்த படம்,
பாக்Rராஜின் தRாரிப்பிலும், 'னைடரக்ஷன்
சமற்பார்னைவ’யிலும் எழுத்தாளர்
பாலகுமாரனும், ம்பத்தப்பட்டு, வெவளிவந்த
'இது நம்ம ஆளு' படம். தாதாமுனி என்று
இந்திR சினிமா உலகி ரால் அனை_க்கப்பட்ட
இந்தி நடிகர் அச ாக்குமாருக்கு அந்த ஆண்டு
பால்சக விருது வ_ங்கப்பட்டது.
சத ப்பிரிவினை னைR னைமRக்கருவாய் வெகாண்டு,
சகாவிந்த் நி…லானி TAMAS என்` படத்னைத
இRக்கி வெவளியிட்டார். சபாதுமா கவ த்னைத
வெப`ாது சபா து அந்தப் படம். அந்த ஆண்டு

இந்திRன் பச ாரமாவில் இடம் வெபற்`,
மணிரத்தி ம் இRக்கத்தில் பிரபு, கார்த்திக்
நடிப்பில் வெவளிவந்த 'அக்னி நட் த்திரம்' படம்,
விRாபார சினிமாவிலும், ஒரு புதிR ர னை னைR
சதாற்றுவித்தது என்று வெ ால்லலாம். ஆ ந்த்
திசRட்டர் உரினைமRாளர் உமாபதினைRயும் நடிக்க
னைவத்திருந்தார் மணிரத் ம். 1989 ல் தமி_கத்தில்
ஆட்சி மாற்`ம் ஏற்பட்டது. பார்த்திபன் என்`
இனைளஞர், 'புதிR பானைத' என்` படத்னைத இRக்கி
சதசிR வெவள்ளி விருனைதப் வெபற்` அந்த
ஆண்டில், பாலச் ந்தர் இRக்கிR ருத்ரவீனைc
என்` வெதலுங்குப்படத்திற்கு, சதசிR
ஒருனைமப்பாடு விருது கினைடத்தது. 'சபசும் படம்'
என்` தனைலப்பில், மிகவிசநாதமாய், ஒரு வரி
கூட வ ம் சப ப்படாமல், ஒரு முழு நீள
தமிழ்ப்படம், கமல்…ா ன் கதாநாRக ாக
நடிக்க, சிங்கீதம் சீனிவா ராவ் இRக்கத்தில்
வெவளிவந்தது. ரசிகர்கள் அந்தப் புதுனைமனைRப்
சபாகி` சபாக்கில் ரசித்துவிட்டு ம`ந்து
சபா ார்கள். லதா மங்சகஷ்கருக்கு, அந்த
ஆண்டின் பால்சக விருது வ_ங்கப்பட்டது.
இந்திR தினைரப்பட வி_ாவில், சி`ந்த

விRாபாரப்படம் என்` வரினை யில்
மணிரத்தி த்தின் 'அக்னி நட் த்திரம்' அந்த
ஆண்டு இடம்வெபற்`து.
பாலுமசகந்திராவின் ' ந்திRா ராகம்'
கவனிப்பாரற்றுப் சபா தும் அந்த
ஆண்டில்தான். பாக்Rராஜிடம் உதவி
இRக்குநராக இருந்த பார்த்திபன் இRக்கத்தில்
'புதிR பானைத' 125 நாட்கள் ஓடிRது. ஆ ால்,
பாக்Rராஜின் 'ஆராசரா ஆரிராசரா' ர னை
மாறிR சூ_லில் ஓடவில்னைல. மனைலRாளத்தில்
சகமரா சம ாக இருந்து இRக்குநரா
–ாஜியின் 'பி`வி’ என்` மனைலRாளப்படம்,
அந்த ஆண்டில், 20 உலக தினைரப்பட
வி_ாக்களிசல விருதுகனைள அள்ளிக் குவித்தது.
மணிரத் ம் வெதலுங்கில், 'கீதாஞ் லி' என்` படம்
இRக்கி, சி`ந்த படத்திற்கா விருனைதப்
வெபற்`ார். அரவிந்தன் மனைலRாளத்தில், 'உன்னி'
என்றும் 'மா`ாட்டம்' என்றும் இரண்டு
மனைலRாளப்படங்கனைள இRக்கி வெவளியிட்டார்.
அவர்கள் வெபற்` முந்னைதR கவ த்னைத இந்தப்
படங்கள் வெப`ாமல் சபாயி . 'மக்களின்
விசராதி' என்று வெபாருள்படும் சரயின்

'ஞா த்ரு' என்` படமும், சரயின்
முத்தினைரகனைள முழுனைமRாக வெப`ாமல்
வெவளிவந்தது.
1990 ல் பட்டி வெதாட்டிவெRல்லாம்
வெதானைலக்காட்சி, மக்கனைளத் சதடி,
தினைரப்படங்கனைள வீட்டுக்குள்சளசR வெகாண்டு
வந்துவிட்டது. இருந்தும், இந்திRா, அந்த ஆண்டு
948 படங்கனைள தRாரித்தது. வெவறும் 25 லட்
ரூபாயில் தRாரிக்கப்பட்ட 'ஆடிவெவள்ளி’ என்`
தமிழ்ப் படம் 2 சகாடி ரூபாய் வசூலித்துக்
வெகாடுத்தது. Rானை டாக்டர், ஸ்வெப–லிஸ்டாக
இருப்பது இந்தப் படத்தில் விச –ம்.
பிரான்ஸ் சத த்தின் அதிபர், தன்னுனைடR
நாட்டின் வெகளரவம் மிக்க விருனைத (The Legion of
Honour), த்Rஜித் சரவுக்கு கல்கத்தா நகரத்திற்கு
வந்து வ_ங்கிRனைமயும் இந்த ஆண்டில்தான்.
மனைலRாளத்தில், அந்த ஆண்டில் அடூர்
சகாபாலகிருஷ்cனின் 'மதிலுகள்' என்`
படமும் இந்திRன் ப ாரமாவில் இடம்
வெபற்` . மணிரத்தி த்தின் 'அஞ் லி’ படம்,

இந்திR தினைரப்பட கூட்டனைமப்பால்
ஆஸ்காருக்கு அனுப்ப சதர்வு வெ ய்Rப்பட்டது.
1991 ஆம் ஆண்டு, இந்திR தினைரப்பட வி_ா
வெ ன்னை யில் நடந்தது. 1931 லிருந்து, 1990 வனைர,
11,455 படங்கனைள, 16 வெமாழிகளில் தRாரித்து
வெவளியிட்ட வெதன்னிந்திRாவிற்கு வெபருனைம
ச ர்க்க, தினைரப்பட வி_ா வெ ன்னை யில்
நனைடவெபற்`து.
…ாவாலா சமா டி, வெரய்டு என்வெ`ல்லாம்,
வெ ய்தித்தாள்கள் வீறிட்டுக் வெகாண்டிருந்த
சூ_லில், அந்த தினைரப்பட வி_ா வெ ன்னை யில்
நடந்தது. பாலுமசகந்திராவின் ' ந்திRா ராகம்'
இந்திRன் பச ாரமாவில் இடம்வெபற்`து. 31.1.91
ல் தமி_க ஆட்சி கனைலக்கப்பட்டு, ? ாதிபதி
ஆட்சி அமுலுக்கு வந்தது. மசகான் தமா
தினைரப்படங்கனைளத் தRாரித்த, சடவிட்லீன்
என்` இRக்கு ர், தன்னுனைடR 73 வRதில்
இ`ந்து சபா தும் அந்த ஆண்டில்தான்.
வெபாருளாதார சீர்திருத்தம், வெதானைலக்காட்சி
புரட்சி என்வெ`ல்லாம் மு_க்கங்கள் வானில்
நினை`ந்திருந்த சூ_லிலும், இந்திR தினைரப்படத்

துனை` அதன் சபாக்கில், வ_க்கம்சபால் அந்த
ஆண்டு 90 படங்கள் எடுத்துத் தள்ளிRது.
சடவிட் லீன் என்` இRக்குநர், அRர்லாந்து
புரட்சியின் பின் ணியில், Ryans Daughter என்`
வெபRரில் இRக்கிR ஒரு காதல் கனைத,
சதால்விRனைடந்த பி`கு, 14 ஆண்டுகள்
வ வா ம். அதன் பின் இந்திR விடுதனைலப்
சபாராட்ட பின் ணியில், E.M. பாஸ்டர் எழுதிR,
'பாச ஜ் டு இந்திRா’ என்` படத்னைத தன் 70
ஆவது வRதில் இRக்கி ார். 1946 ல், - ார்லஸ்
டிக்கன்ஸ் நாவலா 'தி கிசரட் எக்ஸ்பக்சட–ன்'
அவர் இRக்கத்தில் வெவளிவந்ததும், 1957 ல்
தாய்லாந்து நாட்டு பின் ணியில் அவர்
இRக்கிR, 'தி பிரிட்ஜ் ஆன் தி ரிவர் க்வாய்' என்`
அவெலக்கின்ஸ் அற்புதமா நடித்த படமும்,
1962 ல் - மத்திR கி_க்கின் பின் ணியில், பீட்டர்
ஓடூல் நடித்த, பானைலவ ங்களில் சகமரா
கவினைத எழுதிR 'லாரன்ஸ் ஆப் அசரபிRா' என்று
(சடவிட் லீன்) இRக்கிR படமும், 1965 ல் ஆறு
ஆஸ்கார் விருதுகனைள வெபற்`, ரஷ்Rப்
பின் ணியில் அவர் இRக்கிR, சபாரிஸ்டர்
பாஸ்டர் நாக்கின், காதல் காவிRம், டாக்டர்

ஷிவாசகாவும், சடவின் லீனை உலக சினிமா
ரசிகர்களின் நினை வில் என்னை`க்கும் நிறுத்தி
னைவக்கும். அப்படி RானைரRாவது பட்டிRலிட்டு,
நினை க்கலாம் என்று குறிப்பிடத்தகுந்த த்Rஜித்
ராயும், ஏப்ரல் 92 ல் தன்னுனைடR 71 வRதில்
இ`ந்து சபா ார். இந்திR சினிமாவின் அகல்
விளக்கு அனைcந்து சபா து. ஆஸ்கார், ராய்க்கு
சி`ப்பு ஆஸ்கார் விருனைத அளித்தது. 1993 ல்,
கவிதாலRா நிறுவ தRாரிப்பில், மணிரத் ம்
இRக்கத்தில் வெவளிவந்த படம் 'சரா?ா', தனி
நாடு சகட்டுப் சபாராடும் தீவிரவாதிகள் இந்திR
விஞ்ஞானினைRக் கடத்திப் சபாவதும், பின் ர்
அவர்கள் தங்கள் சத விசராப் சபாக்னைக
உcர்வதும் (?) என்று அந்தப் படத்தில், கனைத
பின் ப்பட்டிருந்தது.
அந்த ஆண்டு நனைடவெபற்` இந்திR தினைரப்பட
வி_ாவின், நினை`வுப் படமாக, கனைடசி நாளில்
தினைரயிடப்பட்ட ஸ்டீவன் ஸ்பீல்வெபர்க்கின்,
'ஸ்கிண்டிலர் லிஸ்ட்' என்` 185 நிமிடங்கள்
ஓடக்கூடிR, ஆஸ்கார் விருது வெபற்`, கருப்பு
வெவள்னைளப்படம், தாமஸ் வெ ண்சல எழுதிR
நாவலின் கனைதனைRக் வெகாண்டது.

தனிநாடு சகாரும் தீவிரவாதிகளும் - விஞ்ஞானி
கடத்தலும் - அதற்கு ம்பந்தசமயில்லாமல்,
"புது வெவள்னைள மனை_ இங்கு வெபாழிகின்`து
ஒரு வெகால்னைலநிலா உடல் நனை கின்`து
குளிர் வெ ல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்`து
ம ம் சூடா

இடம் சதடி அனைலகின்`து"

என்` பாடலுடன்,
இங்சக வெவள்னைளப் பனிமனைலயில் 'சரா?ா'வின்
வெராமான்ஸ் யூதர்களும், வெகானைலRாகப் சபாகும்
யூதர்களின் பட்டிRலுமாக, அசத 1993 ல் கறுப்பு
வெவள்னைளயில், - 3 மணி சநரத்திற்கு சமல் ஓடும்
'ஸ்கிண்டிலர்ஸ் லிஸ்ட்' எனும் ஆங்கிலப்படம் அதற்கு ஆஸ்கார் விருது ஒரு ரிRா சினிமானைவ தமிழில் பார்க்கவும்,
தரவும் துடிக்கி` ரசிகன், இந்த முரண்களின்
மண்னைட ஓட்னைட உனைடத்து வெவளிசR`
வழிகாc சவண்டும்!
வெ ப்டம்பர் 2003
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நாட்டானைம - கிராம தீர்ப்பு - இவற்றின்
தரத்தாழ்வினை நீதிமன்`ம் கடுனைமRா
வருத்தங்கசளாடு விமர்சித்திருக்கி`து. தமிழ்
சினிமாவும் தமிழ் மூகமும் இரண்ட`க்
கலந்திருந்தது - ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளாக.

1994 ல் "நாட்டானைம' என்` வெபRரிசலசR,
சக.எஸ்.ரவிக்குமார் இRக்கத்தில் ரத்குமார்
நடித்த ஒரு படம், வசூலில் வெவற்றி வெபற்`து.
இன்`ளவிற்கும், அந்தப் படத்தின் காட்சிகனைள,
நினை வுபடுத்தும் வனைகயில், தமி_கவெமங்கும்
நீக்கம` நினை`ந்திருக்கும் வெதானைலக்காட்சி
ா ல்களில், ஏதாவது ஒரு காட்சி வந்து சபாவது
வாடிக்னைகRாகிவிட்டது.
அனைமச் ர்கள், பாராளுமன்` உறுப்பி ர்கள்,
ட்டமன்` உறுப்பி ர்கள், நீதிRர ர்கள்,
இராணுவம், காவல்துனை`, நிர்வாகம்,
இனைவகனைள சமா மாக சினிமாவில் சித்திரிக்கக்
கூடாது என்று தணிக்னைக விதிகசள இருக்கி`து.
தணிக்னைக விதிகளில் வெபரும்பான்னைம
பின்பற்`ப்படுவதில்னைல என்பதற்கு மீபத்திR
"பாய்ஸ்" படசம சி`ந்த உதாரcம். 1994 ல்
ஆளுநருக்கும் முதலனைமச் ரக்கும் ஏற்படும்
சமாதல்கனைள சித்திரித்த, "பாய்ஸ்" ங்கரின்
இRக்கத்தில், பிரபுசதவானைவ நடிக்கனைவத்து
“காதலன்” என்` படம் வெவளிவந்தது. இனை :
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். ஒளிப்பதிவு ஜீவா. எனைத
சவண்டுமா ாலும், எப்படி சவண்டுமா ாலும்

சினிமா இனை Rாக்கலாம் என்` நினைல
உருவாவதற்கு முன்ச ாடி. ஏ. ஆர். ரஹ்மான்
தான். ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் வருனைகக்குப் பி`கு,
தினைரப்பாடல் என்பது நட ம் ஆடுவதற்காக,
திட்டமிட்டு அனைமக்கப்படும் ப்தங்கள் கூட
இனை என்று ஆ து. 40 களிலும் 50 களிலும்,
ராஜ்கபூர் / குருதத் / பிமல்ராய் சபான்`வர்கள்
தினைரக் கனைதயின் நிகழ்வுகனைள, தந்தி
வெமாழியில், ஆடிசRா விசுவல்
அனைடRாளங்களாக பாடல்களில்
இனை Rனைமப்பதற்கு காரcமாயிருந்தார்கள்.
கால ஓட்டத்தில் அந்த நினைல மாறி,
இRக்குநர்களுக்கு, இனை Rனைமப்பாளரின் மீது,
ஒரு கட்டுப்பாடு இல்லாத சூ_ல் உருவா து.
தினைர இனை ஒலிநாடாக்களின் அசமாக
விற்பனை தினைரப்படம் ஓடுவதற்கு, முக்கிR
காரணிRாயிருந்தது.
சிட்னிபாய்ட்ட ர் நடித்த "To Sin with Love"
தழுவலில், சக. எஸ். ச து மாதவன், நம்மவர்
என்று ஒரு படம் இRக்கி ார். இ`ந்து சபா
கவிஞர்களின் மூகம் சபால, அது
சதால்வியுற்`து. 90 களில், ாதாரc மனிதன்

சநர்னைமRாய் வாழ்தல், சகாவcம் கட்டாத
ஊரில் சகாவcம் கட்டுபவன் னைபத்திRக்காரன்
என்பனைதப் சபால, கமல் நடித்த – ”மகாநதி''
என்` ஒரு படம் 94 ல் வெவளிவந்தது. கனைதக்கரு
வலினைமப்படுத்தப்படாமல், வRலன்சும்,
புழுனைவப் சபால பாமரத்த மாய், ாதாரc
சுண்வெடலிக்குள்ள எதிர்ப்புcர்வு கூட
இல்லாமல், மினைகப்படுத்தப்பட்ட
பலாத்காரத்துக்குள்ளாகும் ம நினைலயும்
தூக்கலாய் சித்திரிக்கப்பட்டனைம, அந்தப்
படத்தின் சதால்விக்கு காரcமா து.
பாரதிரா?ா - கருத்தம்மா என்` படத்னைத வெதன்மாவட்டங்களில் நிலவிR
சிசுக்வெகானைலனைRயும் காதனைலயும்
னைமRப்படுத்தி - ஒரு படம் இRக்கி ார்.
சப ப்பட்ட படமாயிருந்தது. "பதி ாறு
வRதினிசல” தந்த பாரதிரா?ா என்` கனைலஞன்,
எங்சகசRா வழியில் வெதானைலந்து சபாகத்
வெதாடங்கியிருந்தார்.
எம்.ஜி.ஆருக்குப் பி`கு மிகப்வெபரிR ரசிகர்
பட்டாளத்னைத வசீகரித்திருந்த ரஜினி, அந்த

வசீகரிப்னைப, தீர்மா மா முடிவுகசளாடு, கூட
கூட்டிப் சபாக முடிRாத தன்னைமRால், "வீரா”
என்` சதால்விப்படம் வெவளிவந்தது. சபாகி`
சபாக்கில் ம`ந்து சபாகி` "வீட்ல விச –ங்க"
என்` படம் பாக்கிRராஜ் இRக்கத்தில்
வெவளிவந்தது. த்Rராஜ், பி அண் சி
வெ ன்டர்கனைள குறினைவத்து, "அனைமதிப்பனைட”
என்` படத்தில் நடித்து வெவளிவந்ததும் அந்த
ஆண்டுதான். அந்த ஆண்டின் குறிப்பிடத்தகுந்த
படம் என்று "மகளிர் மட்டும்" என்` கமலின்
படத்னைதச் வெ ால்லலாம் அதுவும் ஆங்கிலப்
படத்னைத தழுவிRதுதான். ஆ ாலும், சரவதி,
ஊர்வசியின் நடிப்பும், நா ரின் பாத்திர
சித்திரிப்பும், ஆற்ச`ாட்டமா , சிக்கலில்லாத
தினைரக்கனைதயும், இந்தப் படத்னைத பார்க்கத்தகுந்த
படமாக்கிRது.
ஆ ாலும், இந்திR அளவில், தினைரப்பட
தRாரிப்பு, இ`ங்கு முகமாகிRது. 160
தினைரRரங்குகள் மூடப்பட்ட . திலீப் குமாருக்கு
பால்சக விருது வ_ங்கப்பட்ட அந்த ஆண்டில்,
20 வெமாழிகளில், இந்திRாவில் 775 படங்கள்

தRாரித்து வெவளியிடப்பட்ட . வெதலுங்கில்தான்
அதிகபட் ம் - 174.
ஹிந்தியிலும் தமிழிலும் 174, 156 என்று படங்கள்
வெவளிவந்த . கன் டத்தில் 70 ம்,
மனைலRாளத்தில் 70 ம் என்று குறிப்பிடலாம்.
1995 ல் நீளமா படம் என்` முத்தினைரசRாடு
5117 மீட்டரில், பாக்கிRராஜின் "எல்லாசம என்
ரா ா தான்" வெவளிவந்தது.
தமி_கத்தில் சினிமா தRாரிப்பு என்பது ஒரு
வெதாழிற் ானைலதான். 1931 முதல் - சினிமா சப
ஆரம்பித்த ஆண்டிலிருந்து 1995 வனைர, தRாரித்து
தணிக்னைகRா வெமாத்தப் படங்கள் 4792 - இதில்
டப்பிங் படங்கள் - 106 படங்கள்,
தணிக்னைகRாகியும், வெவளியிட முடிRாத
விRாபாரச் சு_லில் 264 படங்கள்.
இது வெதாழிற் ானைலதான் என்பதற்கு
எத்தனை சRா உதாரcங்களில் ஒரு
உதாரcமாய், இராம நாராRcன் என்`
இRக்குநர், 1993 வனைர, தமிழ் வெதலுங்கு ஆகிR
இரண்டு வெமாழிகளில்தான் படங்கனைள

இRக்கி ார். 1994 ல் வங்காளம், ஒரிRா என்று
விரிந்தது. 1995 ல், நம்மூர் இராம நாராRcன்,
சபாஜ்பூரி, கு?ராத்தி, மராத்தி ஆகிR
வெமாழிகளிலும் படத்னைத இRக்கி ார்.
இந்த ஆண்டில் - 1995 ன் முக்கிR நிகழ்வாக
இரண்னைடச் வெ ால்லலாம். டால்பி முனை`யில்
ஒலிப்பதிவு வெ ய்Rப்பட்ட, முதல் தமிழ்
படமாக, கமலின் "குருதிப்பு ல்”வெவளிவந்தது.
அகன்` தினைரயில் ஒரு ஓரத்தில், கதவு தி`க்கும்
த்தம் கூட, அந்த ஓரத்திசலயிருந்சத வருவனைதப்
சபான்` கி`க்கத்னைதயும், நி?ங்கனைளயும் டால்பி
ஒலிப்பதிவு ாத்திRமாக்கிRது. டால்பி
முனை`யில் ஒலிRனைமப்பு வெ ய்த முதல்
தினைரRரங்கு, தமி_கத்தில் - அபிராமி - இந்த
ஆண்டில்தான். எல்லா நவீ வெதாழில்
நுட்பங்கனைளயும், கனைதக்கு சதனைவRா என்று
பRன்படுத்தாமல், வெதாழில்நுட்பத்னைத, வெதாழில்
நுட்ப கவர்ச்சிக்காகசவ பRன்படுத்தும்சபாக்கு,
இன்`ளவும் தமிழில் வெதாடர்கி`து. சப ா
எழுதுவதற்குரிR கருவி என்` நினைல மRங்கி,
சப ானைவசR கனைலப் பனைடப்பாக்கும்
சபனைதனைம குறித்து தமிழ் ரசிகர்களும்

கவனைலப்படவில்னைல. - தமிழ் சினிமா
கனைலஞர்களும் கவனைலப்படவில்னைல.
1995 ல் - 144 தமிழ்படம் வெவளிRா ாலும், அதில்
24 படங்கள், முந்னைதR ஆண்சட, தணிக்னைகRாகி,
விRாபாரமாகாமல், வெபட்டிக்குள் தூங்கிR
படங்கள்.
?ப்பானிR படம் "சூப்பர் சபாத்ரா”தமிழில் டப்
வெ ய்Rப்பட்டது. ?ப்பானிR இRக்குநர் அகிரா
குசராச ாவாவின் படங்கள் தமிழில் டப்
வெ ய்Rப்படவில்னைல. ?ுராஸிக் சிட்டியும்,
சூப்பர் சமாத்ராவும், ?ப்பானிR
வெமாழியிலிருந்து தமிழில் டப் வெ ய்Rப்படும்
சபாக்கு, தமிழ் சினிமா ரசிகர்கனைள, என்
மாதிரி, அRல் வெமாழிக்காரர்களும் அRல்
சத த்துக்காரர்களும் எனைட சபாட்டு
னைவத்திருக்கி`ார்கள் என்று புரிந்து வெகாள்ளப்
பRன்படும்.
தி. ?ா கிராமனின் நாவல், "சமாகமுள்" 1995 ல்,
தினைரப்படமாகிRது. வெ ால்லிக் வெகாள்ள
ஒன்றுமில்னைல என்கி` ஒருவித தாக்கத்னைதயும்,

தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் மத்தியில் அந்தப்
படம் ஏற்படுத்தவில்னைல.
தமிழில் ஏற்வெக சவ, வசூலில் மிகப்வெபரிR
வெவற்றி வெபற்` படங்களின் வெபRனைரசR,
மீண்டும் சினிமா தனைலப்பாக்கி, "நாசடாடி
மன் ன்'', " ந்திரசலகா", " திலீலாவதி" என்று
படங்கள் வெவளியிடும் சபாக்கு, எப்படிRாவது,
வெவற்றி வெப` மாட்சடாமா என்` வெவறி, வெவற்றி
வெபற்` பனை_R சினிமா தனைலப்புக்கனைள பிடித்து
வெதாங்கிRது. என் மாRமாலம் வெ ய்தாலும்,
1995 ல், தணிக்னைகRாகி வெவளியிடப்பட முடிRாத
விRாபாரச் சூ_லில், 22 படங்கள் வெபட்டிக்குள்
தூங்கி .
ஆ ால், ஆங்கிலப்படங்களின் மாதிரியில்,
வெவளிவர இருக்கும் தமிழ் சினிமாவிற்கு,
டிவெரயிலர்கசள 13 வெவளியிடப்படுகி`
அளவிற்கு, எப்படிRாவது தமிழ் சினிமானைவ
ஓட்டுவதற்கு, பிரமபிரRத்த ங்கள்
சமற்வெகாள்ளப்பட்ட . அந்த ஆண்டில்
உலகத்தினைரப்பட வி_ாவில், இந்திRன்
பச ாரமாவில் ஒரு தமிழ்படம் கூட

இடம்வெப`வில்னைல. ஆ ாலும், உலகப்பட
வி_ாவில், விRாபார சினிமா என்` வரினை யில்,
பாரதிரா?ாவின் 'கி_க்குச் சீனைமயிசல' என்`
படமும், சிங்கீதம் சீனிவா ராவ் இRக்கத்தில்
வெவளிவந்த “மகளிர் மட்டும்” தினைரப்படமும்
இடம்வெபற்` . அRல்வெமாழி சினிமா
ரசிகர்களுக்கு அந்த ஆண்டு, அந்த
இரண்டும்தான் குறிப்பிடத்தகுந்த
தமிழ்ப்படங்கள் என்று காண்பிக்கப்பட்ட .
86 ல் 'வெமௌ ராகம்', 'நாRகன்', 88 ல் 'அக்னி
நட் த்திரம்' , 90 ல் 'அஞ் லி , 93 ல் 'சரா?ா' ,
'தளபதி' என்று பRணித்த மணிரத் ம், 1995 ல்,
'பம்பாய்' என்` படத்னைத , மதக்கலவர
பின் ணியிருக்கின்` கனைதச் சூ_சலாடு,
எப்சபானைதயும் சபால, சினிமா அ_கிRல் என்`
அம் ம் தூக்கலாக, இRக்கி ார். மதக்
கலவரத்தின் வெகாடிR நாக்குகள், ரசிகர்கள்
மத்தியில் சப ப்படவில்னைல. ஆ ால்
மணிரத்தி ம் என்` சினிமா இRக்குநர்
சப ப்பட்டார். இது அந்த படத்தின் சதால்விRா,
இRக்குநரின் வெவற்றிRா என்று நாம் மRங்கத்
சதனைவயில்னைல. எம். ஜி. ஆர். படம், சிவாஜி

படம், கமல் படம், ரஜினி படம் என்றுதான்
தமிழ்சினிமாவில், தமிழ் படங்கள்
அனைடRாளப்படுத்தப்படுகின்` . ஆகசவ, அந்த
சநாக்கில், மணிரத்தி ம் படம் என்று "பம்பாய்"
அனைடRாளப்படுத்தப்பட்டால் வெபருனைமதாச ?
அல்லது வெபருனைமதா ா?
1996 ல் ங்கர், இந்திRாவில் நீக்கம`
நினை`ந்திருக்கும் இலஞ் ம் பற்றி கமனைல நடிக்க
னைவத்து "இந்திRன்" என்` வெபRரில் படம்
இRக்கி ார். 'பாய்ஸ்' சபான்` படம் எடுக்கும்
சூழ்நினைலக்கு தள்ளப்பட்ட ங்கர்தான், கனைதயும்
கருத்துமாக, 'இந்திRன்' சபான்` படத்னைதயும்
இRக்கி ார். அந்த படத்தில் கமலின் வசRாதிக
ஒப்பனை குறிப்பிடத்தக்க அம் மாயிருந்தது.
இலஞ் த்திற்கு எதிராய் குரல் வெகாடுப்பவர்கள்
எல்லாம், இந்த படத்திற்குப் பி`கு இந்திRன்
தாத்தா என்று வெ ால்லப்படும் அளவிற்கு, அந்தப்
பாத்திரம் ரசிகர்களின் மத்தியில் இடம் பிடித்தது.
பின் ாளில், பல உRரங்களுக்குப் சபா ச கர்
கபூர் இRக்கத்தில், வெகாள்னைளக்காரி என்று
அறிRப்பட்ட பூலான் சதவினைR,

கதாபாத்திரமாக்கி, 'பண்டிட் குயின்' என்று படம்
வெவளிவந்ததும் இந்த ஆண்டுதான்.
இந்த படத்தில், லாங் –ாட்டில் கதாநாRகி
நிர்வாcப்படுத்தப்பட்டு நடந்து வருவது
சபான்` ஒரு கால் நிமிட காட்சி பரபரப்பாய்
சப ப்பட்டது.
26,500 சபசும் படங்கள், 96 வனைர இந்திRாவில்
வெவளியிடப்பட்டது - 65 ஆண்டுகளில் தமிழில்,
எம்.ஜி.ஆர். சிவாஜிக்குப் பி`கு, இரண்டு சூப்பர்
ஸ்டார்களாக ரஜினிகாந்தும், கமல…ா னும்
அறிRப்பட்ட ர். 1996 ல் ரஜினிகாந்தின்,
கவிதாலRா தRாரிப்பில் 'முத்து' படம்
வெவளிவந்த சபாது, ரஜினிகாந்த் 150 படங்களுக்கு
சமசல நடித்திருந்தார்.
ஆச் ரிRமா வெ ய்தி 'முத்து' படத்திற்கு பி`கு
?ப்பானிலும் ரஜினிகாந்திற்கு ரசிகர் பட்டாளம்
சதான்றிRது. 1952 ல் 'களத்தூர் கண்cம்மா'வில்
கcக்கு துவக்கிR கமல்…ா ன் 1993 ல்
பாலச் ந்தரின் 'அரங்சகற்`ம்' படத்தில்
மறுபிரசவ ம் வெ ய்து 1996 ல் இந்திRன் வனைர,
பலவிதமா கதாபாத்திரங்கள் ஏற்று நடித்தார்.

50 களில் 'பரா க்தி', 'ஒளனைவRார்' (53),
'எதிர்பாராதது' (54), 'அந்த நாள் (54), 'அமரதீபம்'
(56), 'நாசடாடி மன் ன்' (58), 'பதிபக்தி’ (58),
'மானைலயிட்ட மங்னைக' (58), 'கல்Rாc பரிசு' (59),
'பாகப்பிரிவினை ' (59), ’வீரபாண்டிR
கட்டவெபாம்மன்' (59) என்று தமிழ் சினிமாவில்
சப ப்பட்ட படங்கள் இருந்த . 60 களில்
'படிக்காத சமனைத' (60), 'மீண்ட வெ ார்க்கம்' (60), 64
லிலிருந்து, பாலச் ந்தரின் தினைரயுலக
பிரசவ த்திற்கு பி`கு, நகரவாசிகளுக்காக,
படித்தவர்கள் பார்க்கின்` படம் என்`
முத்தினைரசRாடு, பாலச் ந்தர் படங்கள், என்று
தமிழ் சினிமாவின் சபாக்கு இருந்தது.
70 களில் கூட, தமிழ் சினிமாவில் கனைத
வெ ால்லும் சபாக்கு வெதாடர்ந்தது. 76 ல்
'அன் க்கிளி' படத்திற்குப் பி`கு, பி`கு தமிழ்
சினிமாவில், கனைதனைR விட இனைளRரா?ாவின்
இனை முக்கிRமா அம் ம் என்` நினைல
இருந்தது.

இந்த ந்தடியில் சில சநரங்களில் சில மனிதர்கள்
(77) சில சநரங்களில் சில படங்கள் என்`
வரினை யில் பார்க்கப்பட்டு ம`க்கப்பட்ட .
80 களின் ஆரம்பங்கள் கூட, மசகந்திரனின்
'பூட்டாத பூட்டுகள்', 'உதிரிப்பூக்கள்',
பாரதிரா?ாவின் 'நி_ல்கள்', ’கல்லுக்குள் ஈரம்'
என்று கனைத வெ ால்லுதல் சினிமாவுக்கு முக்கிRம்
என்` சபாக்கு மா`ாமல் இருந்தது.
80 களின் நடுவில், 86 ல் 'வெமௌ ராகம்'
படத்திற்குப் பி`கு, தமிழில் சப ப்படுகி` படம்
என்`ால், மணிரத் ம் படம் என்` சபாக்கு
துவங்கிRது. பாலச் ந்தரும், பாரதிரா?ாவும்
பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்ட ர். ஆ ால்,
மணிரத்தி த்தின் சினிமா, எப்சபாதும்
கனைலRம் ம் தூக்கலாகவும், கனைத வெ ால்லும்
பின் ணியிலும், சகமராவின் ாத்திRக்
கூறுகளும், வண்cங்களின் ச ர்க்னைக மீதா
சமாகமும் விஞ்சி நிற்க, அப்சபாதும் நல்ல
சினிமா வெதானைலந்து சபா து.
90 களுக்குப் பி`கு, தமிழ் சினிமா திக்கற்றுப்
சபா து. 2000 ஆண்டின் துவக்கத்திலிருந்து

இப்சபானைதR 'பாய்ஸ்' , 'காதல் வெகாண்சடன்',
'வெ?Rம்', 'காக்க காக்க' மாதிரியிலா சினிமா
அல்லாத சினிமா தமிழில் உதRமாகியிருக்கி`து.
சகமராவும் எடிட்டிங்கும், இந்த
புதிRவர்களிடம் படாதபாடு படுகின்`து.
இப்சபானைதR தமிழ் சினிமாவிற்கு, முன்பு
சபால வெபண்களின் ஆதரவில்னைல.
வெரண்டுங்வெகாட்டான் வRதுக்காரர்கனைள
குறினைவத்து, தமிழ் சினிமா பினை_ப்பு
நடத்துகி`து. கமனைலப் சபான்` ?ாம்பவான்கள்,
ஜீவித்திருப்பதற்காக, ண்டிRர்கனைள
உருவாக்குகி`ார்கள்.
இந்த கசளபரத்தில், தமிழ் சினிமா காcாமல்
சபா து என்` வாக்கிRம் வெ ால்லலாமா?
'அப்படி என் இருந்தது? இப்ப காcாமல்
சபாச்சுன்னு வருத்தப்பட' என்` முணு
முணுப்பும் உண்டு.
உலக அளவில் சினிமா, இன் மும் ஜீவிக்கி`து.
ஆ ால், தமிழில், இனை நட ம் என்றும்,
விடனைலகளுக்கா கனைத என்றும், கண்னைc
விற்று சித்திரம் எழுதிக் வெகாண்டிருக்கி`ார்கள்.

புதுனைமப்பித்தனை ப் சபான்` பனைடப்பாளிகள்
வாழ்ந்த பூமி தமிழ்மண். த்Rஜித்சர சபான்`
சினிமாவுக்கா கனைலஞர்கள் இருந்த மண்
இந்திR மண்.
சினிமாவா? என் த்துக்கு? என்று
வெதானைலக்காட்சியில் தமிழ் மூகம் முடங்கிப்
சபாய்கூட, தமிழ் சினிமாக்காரர்கள், இன் மும்
சகாடிகனைளயும், இலட் ங்கனைளயும் க வில்
சதக்கி, அன்`ாடம் தங்கள் வீட்டில்
அடுப்வெபரிவதற்காக, சினிமா என்` வெபRரில்
குப்னைபகனைள எடுத்துத் தள்ளிக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்கள்.
எரிந்துசபா
ாம்பலிலிருந்து எழும் பீனிக்ஸ்
ப`னைவகள் சபால ஆப்கானிலிருந்து கூட நல்ல
சினிமா வரும் சபாலிருக்கி`து.
முக்காடிட்ட வெபண்கனைள பாதி மூகமாய், பல
நூற்`ாண்டுகளாய் னைவத்திருக்கும்,
ஈரானிலிருந்து கூட, சபரீச் ம் ப_ங்கனைளப்
சபால், உலக சினிமாவிற்கு என்று
முத்தினைரயிட்டனைதப் சபால், கடந்த ஏழு
ஆண்டுகளாக 50 களின் கருப்பு வெவள்னைள

சினிமா காவிRங்கனைளப் சபால, - வண்cத்தில்
'?முக்காளத்தின் கனைத' என்பனைதப் சபான்` சபர்
வெ ால்லும் படங்கனைள வெவளிRாகிக்
வெகாண்டிருக்கின்` .
தமி_ரின் நானைளR சினிமா என் வாயிருக்கும்?
தமி_ர் களின் அரசிRலும் மூகமும்
எப்படியிருக்கி`து? உலக சினிமாவில், ஒரு
பக்கம் - வெதானைலக்காட்சிக்கு வெகாண்டு
வந்தாலும், ரசிக்கமுடிRாத, சினிமாத் தினைரகளில்
மாத்திரம் ரசிக்கக்கூடிR பிரம்மாண்டங்கசளாடு
தRாரிக்கும் படங்கள் ஒரு பக்கமும் - அதிக
வெ லசவயில்லாமல், பாட்டி காலத்து கனைத
வெ ால்லும் சநர்த்திRா பாணியில், ஈரானின்
படங்கள் இன்வெ ாரு பக்கமும் என்று உலக
சினிமா இன் மும் நமக்கும் வெ ால்வதற்கு
நினை`R கனைதகள் இருக்கின்` . அவலங்கள்
இருக்கின்` . ஆ ால், அனைத சினிமாவில்
வெ ால்லுசவாமா என்று வெதரிRவில்னைல.
உள்ளீடற்` மனிதர் களுமாய், சினைதந்த
மதிப்பீடுகளுமாய், சபார்க்குcம் அற்றுப்
சபாய், கடலில் மிதக்கும் தக்னைகRாய் , இழுத்த
பக்கவெமல்லாம் பRணிக்கும் தமிழ் சினிமாவின்

நானைளR சினிமாதான், தமிழின் உண்னைமRா
சினிமா என்று உலக சினிமா ரசிகர்களிடம்
காண்பிப்பதற்கு எல்லா தகுதிகளும் தமிழ்
சினிமாவிற்கு வெதாழில் நுட்பப்பூர்வமாய்,
கலாபூர்வமாய் இருக்கி`து. அனைவ
வெ Rல்வடிவம் ஆகாமல் சபாகும் காரணிகள்
என் ? ஜீவிக்கத்தான் வெ ய்கி`து.
அக்சடாபர் 2003

11. பார்னைவ இரண்டு
அல்லது மூன்று

பார்க்க முடிRாமல், சகட்கமுடிRாமல்,
சப முடிRாமல், ஒரு மனித வாழ்க்னைக
எப்படியிருக்கும்? அப்படித்தாச

வெபரும்பாலும் இருக்கிச`ாம். ஆ ால்
பி`வியிசலசR அப்படி ஆகிப்சபா , ஒரு
மகளின் வாழ்னைவ சினிமாவாக சித்தரிக்கும்
முRற்சிதான் 'கறுப்பு’ (Black) என்`
தனைலப்பிலா இந்திப்படம்
இனைத இந்திப்படம் என்று வெ ால்ல முடிRாது.
சப முடிRாத அந்தக் கதாநாRகினைRத் தவிர,
இந்தப் படத்தில் சபசிக்வெகாண்டிருக்கும்
அவருனைடR ஆ ான், அம்மா, அப்பா, தங்னைக,
கல்வி பயில சநரும் கலா ானைலயின் மனிதர்கள் இப்படி எல்சலாரும் பாதி ஆங்கிலத்திலும் பாதி
இந்தியிலும் சபசிக் வெகாண்டிருக்கி`ார்கள்.
ஒருசவனைள இந்தக் கனைத ஒரு ஆங்கிசலா
இந்திRக் குடும்பத்தில் நிகழ்வதாக
பின் ப்பட்டிருப்பது காரcமாக இருக்கலாம்.
குருடாயிருந்தால் இருட்டு, இருட்டின் நி`ம்
கறுப்பு என்` பார்னைவ உள்ளவர்கள்
தீர்மானித்திருக்கி`ார்கள். ஆகசவ இந்தப்
படத்தின் வெபRர் கறுப்பு. ஆ ால் குருடர்களுக்கு
இருட்டின் நி`ம் மாத்திரமா கறுப்பு?

கறுப்பு வண்cங்களில் ஒன்`ா? என்று
வெதரிRவில்னைல. இந்தப் படத்தின் இRக்குநர்
ஞ் ய் லீலா பன் ாலி. 2002-ல் ரத் ந்திரரின்
'சதவதானைஸ' –ாருக்கானை நடிக்க னைவத்து
இRக்கிRவர்.
பன் ாலியின் சதவதாஸ், சினிமாவில்
நான்காவது சதவதாஸ். னை கல் என்` பாடகர்
நடித்த சதவதாஸ், திலீப் குமார் நடித்த
சதவதாஸ், - நாசகஸ்வரராவ் நடித்த சதவதாஸ்,
நான்காவதாக –ாருக்கானை நடிக்க னைவத்து
பன் ாலியின் சதவதாஸ்.
சினிமாக்க வுகனைள பிரம்மாண்டமாக
கற்பனிக்கும் அரிதா இRக்குநர்களில்
பன் ாலியும் ஒருவர்.
வெமாகசல ஆஸம் இRக்கிR சக. ஆஸிப் சபான்`
இRக்கு ர் களின் வனைக.
ரத் ந்திரரின் சதவதாஸுக்கு
பிரம்மாண்டத்னைதயும், வண்cங்கனைளயும்
குனை_த்து, மசகான் த அரங்குகள் அனைமத்து,
நினை வில் நிற்கும் நட ங்களும்

பாட்டுக்களுமாக, பன் ாலி - சதவதானைஸ பல
சகாடிகள் வெ லவழித்து படமாக்கி ார்.
அமிதாப்பச் னும், ராணி முகர்ஜியும் நடித்த
'கறுப்பு’ (Black) படத்திற்கு தRாரிப்பு வெ லவு 21
சகாடி ரூபாய். ஆ ால் தினைரயிடப்பட்ட 4
வாரங்களில் 19 சகாடி ரூபானைR இது வசூல்
வெ ய்துள்ளது. நம்பத்தான் முடிRவில்னைல.
ஆ ால் நம்பிக்னைக தருகி`து. படத்தில்
பாடல்கசள இல்னைல. வெ க்ஸ் கவர்ச்சி
நட ங்கள் இல்னைல. படம் பின் எப்படி
ஓடுகி`து?
இRக்குநரின் அ ாத்திR தி`னைம. வலுவா
கனைத. தி`னைமRா நடிப்பு. அற்புதமா ரவி.
சக. ந்திரனின் ஒளிப்பதிவு. நினை வில் நிற்கும்
காட்சிகசளாடு பின்னிப் பினைcந்த சமாண்டி
என்` இனை Rனைமப்பாளரின் பின் ணி இனை .
சநர்த்திRா எடிட்டிங். இனைவதான் படத்னைத
வெவற்றி வெப`ச் வெ ய்திருக்கி`து. . பி`வியிசலசR
பார்க்க, சகட்க, சப இRலாத வெபண்ணுக்கு
கல்வி எப்படி கற்பிப்பது. அதுதான் படம்.

வெதாடுதல் - ஸ்பரி உcர்வு - அது தான்
சிசலட்டு. விரல்கள்தான் சிசலட்டு குச்சி.
அவ்வளவு சபாராடி அந்த வெபண்ணுக்கு அறிவு
வெகாடுத்த ஆ ான், வசRாதிகத்தில் சபச்சி_ந்து
நினை வி_ந்து சபாகும் சநாயில் பாதிக்கப்பட்ட
பி`கு, பார்க்க, சகட்க, சப முடிRாதிருந்தும்,
அறிவுக்கடனைல ஆ ானிடம் வெபற்` அந்த வெபண்
- ஆ ானுக்கு தாRாய், தாதிRாய் இRங்கும்
அற்புதமா காட்சியில்தான் இந்தப்படத்தின்
நாRக நாRகி அறிமுகம் வெதாடங்குகி`து.
அமிதாப்பச் ன் அந்த வசRாதிக சநாRாளிRாக ராணி முகர்ஜி மாcவிRாக இருந்து தாRாகவும்
தாதிRாகவும் நாRகி பாத்திரத்திலும்
நடித்திருக்கி`ார்கள்.
இப்படி நாRக நாRகி அறிமுகத்சதாடு காட்சி
உருவாக்கி படத்தில் அறிமுகம் நிகழ்த்துவதற்சக
அ ாத்திR னைதரிRம் சவண்டும். 'தீவார்', '?ஞ்ஜிர்'
ஆகிR படங்களில் இந்திR சினிமாவின்
சகாபக்கார இனைளஞ ாக ரசிகர்களின் மத்தியில்
நின்` ஒரு கதாநாRகன் அமிதாப்னைப, நினை வும்
சபச்சும் அற்` வசRாதிக சநாRாளிRாய்

படத்தில் அறிமுகப்படுத்தும் இRக்கு ர்
பன் ாலியின் னைதரிRம், த து தி`னைமயின் மீதும்
கனைதயின் மீதும் வெகாண்ட அளவற்`
தன் ம்பிக்னைகயில் சதான்றியிருக்கக் கூடும்.
பார்க்க, சப , சகட்க முடிRாத பாத்திரத்தில்
நடித்த ராணி முகர்ஜி, இன்னை`R இந்தி
சினிமாவின் முன் ணி நட் த்திரம். நம்மூர்
கமல்…ா ன் கூடதன்னுனைடR 'ச…ராம்'
படத்தில் கவர்ச்சிக் வெகாத்தாய் ராணி முகர்ஜினைR
மாற்றி, தன்னுனைடR மனை வி பாத்திரத்தில்
நடிக்க னைவத்து, படுக்னைக அனை` காட்சிகள்,
முத்தக் காட்சிகள் என்று தூள் கிளப்பிRது
ஞாபகம் வருகி`து. அந்த ராணி முகர்ஜியும்
'பிளாக்' படத்தின் ராணி முகர்ஜியும்
ஒருவர்தா ா என்று நம்பத்தான் முடிRவில்னைல.
பார்க்க, சப , சகட்க முடிRாத கனைதத்
தனைலவியின் சகாcத்தில் கனைத
வெ ால்லப்படுகி`து. அமிதாபச் னுக்கும், ராணி
முகர்ஜிக்கும், இதுவனைர அவர்கள் நடித்த
எல்லாப் படங்களிலும், இந்தப்படம்தான்
முத்தினைரப்படம் என்று வெ ால்லலாம்.

1962-ம் ஆண்டு 'தி மிராக்கில் ஒர்க்க ர்' (The Miracle
Worker) என்று …ாலிவுட்டில் ஒரு படம்
எடுக்கப்பட்டது. கனைத இசத மாதிரிதான். அந்தப்
படத்தில் நடித்தனைமக்காக பட்டி ட்யூக்குக்கும்
அச பான்கிராப்டுக்கும், அந்த ஆண்டின் சி`ந்த
நடிகர், நடினைகக்கா ஆஸ்கார் விருது
வ_ங்கப்பட்டது. அந்த ஆங்கிலப் படத்தின்
கனைத - வெ…லன் வெகல்லரும் அவளுனைடR
ஆ ான் பற்றியும் அனி ல்லிவன் எழுதிR
உண்னைமக் கனைதனைR அடிப்பனைடRாகக்
வெகாண்டது.
வெ…லன் வெகல்லரின் கனைத, காலம் காலத்திற்கு
நம்பிக்னைககனைள வினைதக்கும் கனைத.
அ ாத்திRங்கனைள ாத்திRங்களாக்கிR வரலாறு.
"கறுப்பு' படத்தின் இRக்குநர் - பன் ாலி,
இந்தப்படத்னைத விRாபார ரீதியிலும்
வெவற்றிகரமா சினிமாவாக இRக்க
பத்தாண்டுகளுக்கு சமலாக ம தில் ஊ`ல்
சபாட்டு னைவத்திருப்பதாகச் வெ ான் ார்.
எ க்காக ரசிகர்கள் என்று ஒரு நினைல சதான்றிR

பி`கு இந்தப் படத்னைத எடுக்க சவண்டும் என்று
காத்திருந்ததாகச் வெ ால்கி`ார்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன், அங்கஹீ முற்`
கதாபாத்திரத்னைத னைமRமாக்கி, மனி–ா
வெகாய்ராலானைவ நடிக்க னைவத்து, 'காசமாஷி'
என்று ஒரு படம் எடுத்தார். ஒரு வனைகயில்
பார்த்தால், 'கறுப்பு படம் அதன் நீட்சி என்று
வெ ால்ல சவண்டும். ஆ ால், சினிமா
வெதாழில்நுட்பத்தில் இன்னும் கூடிR
அ_குகசளாடு எடுத்த படம் என்றும்
வெ ால்லலாம். ஆ ால், 2002-ல் வெவளிவந்த
இவருனைடR சதவதாஸ் படம்தான் இந்திR
சினிமாவில் இவருக்கா இடத்னைதத் சதடித்தந்த
படம்.
ஞ்சீவ்குமார் சப முடிRாத ஊனைமRாக நடித்து,
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் 'சகாஷிஷ்' என்` ஒரு
இந்திப்படம் வந்ததும் நினை விற்கு வருகி`து.
'பிளாக்' படத்னைத வெபலாசீகல் என்` சி`ந்த
வெபண் எடிட்டர் வெவட்டி ஒட்டியிருக்கி`ார்.
காட்சிகனைள வெவட்டி ஒட்டி இனைcப்பதில், இந்த

எடிட்டர் படத்சதாடு ஒன்றிப் சபாயிருக்கி`ார்
என்றுதான் வெ ால்ல சவண்டும்.
இமாச் ல பிரசத த்தின் தனைலநகர் சிம்லாவில்,
ஒரு மிக அ_கா புராத மா நூலகக்
கட்டிடம் இருக்கி`து. அதனை பன் ாலி - இந்த
பார்க்க, சப , சகட்க முடிRாத கனைதத்தனைலவி
படிக்கும் கல்லூரிRாய், படத்தில்
மாற்றியிருக்கி`ார். அந்த மசகான் த
கட்டிடத்தின் அ_கும் இந்த படத்திற்கு வலு.
அந்தக் கட்டிடத்தில் படம் பிடிக்க அனுமதி
கினைடக்காமல் ராணி முகர்ஜி கூட பம்பாய்
திரும்பிவிட்டார். அப்பு`ம், பார்க்க
சவண்டிRவர்கனைளப் பார்த்து காரிRம் ாதிக்கும்
அரசிRனைல பRன்படுத்தி, சபாராடி அனுமதி
வெபற்று அந்தக் கட்டிடத்தில் படம்
பிடித்திருக்கி`ார் பன் ாலி.
படத்தில் உன் தங்கள் ஏராளம்.
பார்னைவRற்`, காது சகளாத, சிறுவRது வெபண்
பாத்திரசமற்று நடிக்கும், 9 வRது 'ஆயி–ா கபூர்',
இந்தப் படத்தில் இன்னுவெமாரு அற்புதம்.

அசநகமாய் இந்த வருடத்தின் ஆஸ்கார் அந்தச்
சிறுமிக்காவது கினைடக்கலாம்.
பாண்டிச்ச ரியில், ஒரு வெ?ர்மானிR தந்னைதக்கும்,
பஞ் ாபி தாRாருக்கும் பி`ந்த ஆயி–ா கபூர்,
பன் ாலியின் கனைல உன் தங்களுக்குப் வெபரிதும்
துனைc நிற்கும் சிறுமி.
மிச–ல் என்` கதாபாத்திரத்தின் வெபRரில் அந்த
சிறுமி ஆயி–ா கபூர் சித்திரிக்கும்
முரட்டுத்த ங்களும், கற்`ல் என்` அற்புதத்னைத
அந்தச் சிறுமியிடம் அவளின் ஆ ான் நிகழ்த்திR
பி`கு, ஆ ானின் அற்புதங்களாக நிகழ்த்தப்படும்
பயிற்று வித்தலும், பயிலுதலும், பயிற்சியில்
சதர்ச்சியும், அதற்கா பின் ணி இனை யும்,
அந்த கதாபாத்திரங்களில், (ஆ ான், மிச–ல்,
மிச–லின் தாRார்) ஆகிசRார்களின்
குசளா ப்களும், அதற்கா ஒளிச்ச ர்க்னைககளும்
பார்த்து மாத்திரசம, - சகட்டு மாத்திரசம
உcர்ந்து அனுபவிக்கத்தக்கனைவ. தண்ணீர்,
ஆ ான், அம்மா, அப்பா, ப`னைவ, பந்து என்று
படிப்படிRாய் நிகழும் அந்த கற்`லின் விரிவும்
அதன் பR ாய் வினைளயும் அறிவும்

பன் ாலிRால் அற்புதமாய்
சினிமாவாக்கப்பட்டிருக்கி`து.
இந்தப் படத்னைத பார்னைவRற்`வர்களின்
வாழ்வில் ஒளிசRற்றிR வெ…லன் வெகல்லருக்கு
மர்ப்பித்திருக்கி`ார். பார்னைவRற்`, காது
சகளாத அனை வருக்கும் மர்ப்பித்திருக்கி`ார்.
பன் ாலியின் தந்னைத நவீனுக்காக இந்தப் படம்
என்று பட ஆரம்பத்தில் காட்டப்படுகி`து.
பன் ாலியின் தந்னைத குடிகாரர். பன் ாலிக்கும்
அவருனைடR மூத்த சகாதரியும் இந்த படத்தின்
எடிட்டருமா வெபலாசீகலுக்கும், வினைளRாட்டு
வெபாம்னைமகசள இல்லாத கு_ந்னைதப் பருவத்னைத
தருவதற்கு காரcமாக இருந்த அந்த குடிகார
தந்னைதக்கு இந்தப் படத்னைத
மர்ப்பித்திருக்கி`ார்.
ஆ ா ாய் நடிக்கும் அமிதாப், கட்டிலுக்கடியில்
படுத்து, குனிந்து, குருடும் வெ விடுமாய்
பாத்திரசமற்று அந்தக் கட்டிலுக்கடியில்
படுத்துக் கிடக்கும் சிறுமி மிச–லாக நடித்த
ஆயி–ா கபூனைரச் ந்திக்கி` முதல் காட்சியில்,

அந்த சிறுமி மிச–ல். ஒரு வெபாம்னைமனைR
அனைcத்தவாறுதான் அறிமுகமாகி`ாள்.
பன் ாலியின் கு_ந்னைத பருவத்தில்
கினைடக்காமல் சபா வெபாம்னைமசRா அது?
–ாருக்கான் நடித்து, சதவதாஸில் குடியில்
இ`க்கும் சதவதாஸின் கனைடசி காட்சி,
பன் ாலியின் குடிகார தந்னைதயின் இ`ப்பு
காட்சிப் சபாலசவ என்று அவரது சகாதரி
வெபலாசி கல் நினை வு கூர்ந்திருக்கி`ார்.
இதுவனைர நான்கு படங்கள் எடுத்த பன் ாலியின்
படங்கனைள மாத்திரம்தான் அவருனைடR சகாதரி
வெபலாசீகல் எடிட் வெ ய்திருக்கி`ார். இருவருசம
பூ ா பிலிம் இன்ஸ்டிட்யூட்டில் படித்தவர்கள்.
பன் ாலினைR ஆரம்ப காலங்களில், வ_க்கம்
சபாலசவ ஊடகங்கள் பு`ம் தள்ளிRது. உதவி
இRக்கு ராய் வெதாடங்கி சினிமா க வுகசளாடு,
இRக்கு ராய் பரிcமித்து, இந்திR சினிமாவில்
அற்புதங்கனைள நிகழ்த்த துவங்கியிருக்கி`ார்
பன் ாலி.
மிச–ல், கல்லூரிப் படிப்பில்
சதாற்றுப்சபாகும்சபாது, தன் அம்மாவின்

சதால்வினைRப் பகிர்ந்து, வெதானைலசபசியில்
வெமாழி யில்லாமல் வெவறும் ப்தங்களாய் குமுறி
அழும்சபாது, ஆறுதல் வெதரிவிக்க வனைக
வெதரிRாமல் தவிக்கும் அம்மாவும்,
இனை க்கப்படும் பின் ணி இனை யும், மிச–ல் , சதால்விகளுக்கு பி`கு, பட்டம் வாங்கி
ாதனை யின் வண்cங்களில் தினைளப்பனைத
படம் பிடித்திருக்கும் சநர்த்தியும் - அந்தக்
காட்சிக்கா ' ாதனை களின் வண்cங்கள்'
என்று தனைலப்பிட்ட அந்த பின் ணி இனை யும்,
இந்திR சினிமானைவ, - சபசும் படத்னைத - வெ ன்`
நூற்`ாண்டின் புதிR கண்டுபிடிப்பா கனைல
வடிவத்னைத உலகில் சபாற்`ப்படும்
இRக்கு ர்களுக்குச் மமாக சினிமாவாக எடுக்க
முடியும் என்று அந்தக் காட்சிகளில் இந்தப் படம்
மூலமாக பன் ாலி நிரூபிக்கத்
வெதாடங்கியிருக்கி`ார்.
இந்தப் படத்தில் ஆரம்ப காட்சிகள், காவிRத்தின்
முதல் பக்கங்களாகத்தான் ஆரம்பிக்கி`து.
இருளும் ஒளியுமாய் ஒரு அனை`யில் பிவெரய்லி
தட்டச்சுப் வெபாறினைR இRக்கும் ராணி
முகர்ஜியின் முதுகுப்பு`ம்.

பிவெரய்லி தட்டச்சுப்வெபாறியும், அதன்
பட்டன்கனைள தட்டும் . மிச–லின்
விரல்களுமாய் அகன்` தினைரயில் ஒரு குசளா ப்.
'இரண்டு வெபண்கள்' என்` படத்தில்,
ச ாபிசRாசலாரன் நடந்து காட்டிR நனைடனைRப்
சபால, கால்கனைள அகல விரித்து தத்தக்கா
பித்தக்கா என்று நடக்கும், ஒரு காலத்திலும்
ம`க்க முடிRாத ஒரு நனைடயில் ராணி முகர்ஜி.
தினைர முழுவதும் வா த்திலிருந்து உதிரும்
பனிப்வெபாழினைவ, உள்ளங்னைகயிசலந்தி,
பனிப்வெபாழிவுகசளாடு ஸ்பரி வினைளRாட்டு
நிகழ்த்தும் ராணி முகர்ஜியின் னைககள், அந்தக்
னைககளும், விரல்களும் குருட்டு வெ விட்டு
மிச–லின் ஒசர பயிலும் ாத ம் என்று
அடிக்சகாடிட்டு, இந்தக் காட்சிகனைள நீல
அடர்த்தியின் வண்cங்களில் படம் பிடித்து
சமசல வெ ான் காட்சிகளுக்வெகல்லாம்
மிச–லின் பாத்திரத்திற்கா தீம் இனை னைR
பின் ணியில் ச ர்த்திருக்கும் அ_கு, இனினைம.
இப்படி இந்தப் படத்னைதப் பற்றி நினை`Rச்
வெ ால்லலாம்.

கற்பித்த ஆ ான், நினை வும் சபச்சும் அற்றுப்
சபாகும் சநாயில் உ_லுனைகயில், மிச–லுக்கு
ஆ ான் எனைதவெRல்லாம் அறிதல் என்று
கற்பித்தாசரா அசத வெதாட்டுcர்த்தும்
வெமாழியில், மிச–ல் ஆ ானுக்கு கற்பிக்கும்
காட்சிகவெளல்லாம் இந்தப் படத்தின் கனைதப்
பகுதிக்கு வெமருகூட்டுபனைவ.
காட்சிகள் மாத்திரசம இந்தப் படம். இந்தி
விRாபார சினிமாவில் இந்தக் கனைதயும், இனைத
சினிமாவாக்கிR பாங்கும், படத்னைத வெவற்றி
வெப`ச் வெ ய்திருக்கி`து. தமிழ் விRாபார
சினிமாவில் இதுசபான்` முRற்சிகள் எப்சபாது
ாத்திRமாகும்?
ாத்திRம் என்றுதான் சதான்றுகி`து. இந்தப்
படத்தின் முதல் நான்கு வார வெ ன்னை
வசூனைலப் பார்க்கி`சபாது,
இருந்தாலும் நாம் சினிமானைவ சினிமாவாக
உள்வாங்கிக் வெகாள்ளானைம நம்முனைடR நிரந்தர
இடர்ப்பாடாக இருக்கி`து.

இந்தப் படம் முடிகி`சபாது, மிச–ல் சதால்விகளுக்குப் பி`கு கல்லூரி படிப்னைப
முடித்து பட்டம் வாங்கி, தனைலயில் வெதாப்பி
அணிந்து, பட்டதாரி கவுன் அணிந்து, அல்ஜிமீர்
விRாதியில் நினை வுகசள அற்றுப்சபாய்
வசRாதிக தளர்வில் அல்லலுறும் தன்
ஆ ானிடம் அந்த மகிழ்ச்சினைR பகிர்ந்து வெகாள்ள
வருகின்`சபாது, அந்த மருத்துவமனை யில்
நனைடவெபறும் கனைடசி நிகழ்வு காட்சிகளின்,
அமிதாப், ராணி முகர்ஜியின் குசளா ப்
காட்சிகள் அவர்களின் நடிப்புலக வாழ்க்னைகயின்
உச் ம் என்று வெ ால்லலாம்.
மணிரத்தி த்தின் 'அஞ் லி' படத்தில் ம நினைல
பி`ழ்ந்த அந்த சிறு வெபண் அஞ் லியின்
கால்களில் தகர டப்பானைவ கட்டி, அவளின்
வருனைகனைR அறிவிக்கும் அறிவிப்பு மணிRாக
காண்பித்த குரூரத்னைதப் சபால, மிச–ல் சிறு
வெபண்cாக இருக்னைகயில், காலில் கயிறு கட்டி
மணிக்கட்டியிருந்ததும், அனைத அமிதாப்
ஆ ா ாய் வெபாறுப்சபற்`தும் குமிறிப் சபாய்
அகற்றிRதும், அசத மாதிரி நினை வும் சபச்சும்
இ_ந்த சநாRாளி அமிதாப்னைப மருத்துவமனை

கட்டிசலாடு ங்கிலிRால்
பினைcக்கப்பட்டிருப்பனைத அறிR சநர்ந்தசபாது,
ராணி முகர்ஜி குமுறிப்சபாய் ங்கிலினைR
அகற்றும் காட்சி எ படத்தில் வாழ்க்னைக
க்கரத்தின் உருளனைல சித்திரிக்கும் காட்சிகள்
தினைரக்கனைதRாக்கப்பட்டிருக்கி`து - துருத்தி
நிற்காமல் ஆ`ாவது விரலாய் சதான்`ாமல்.
அமிதாப்பும், ராணி முகர்ஜியும் இந்தப் படத்தில்
Rானைர Rார் மிஞ்சுகி`ார்கள் என்று வெ ால்ல
முடிRாது. மிச–லின் தந்னைதRாக நடிக்கும்
திரித்வெமன் ாட்டர்ஜியும் ( த்Rஜித்சர படத்தில்
நடித்தவர்) தாRாக நடித்த வெ–ர் ாஸ்
பட்சடலும், மிச–லின் தங்னைகRாக வெகாஞ்
சநரசம வந்து சபாகும் நந்த ா என்` நடினைக,
இப்படி எல்சலானைரயும் மிகச் ரிRாக
பRன்படுத்தியிருப்பது பன் ாலியின் தி`னைம.
சிம்லாவில் - ார்லி ாப்ளினின் 'சகால்டுரஷ்'
தினைரப்பட சபாஸ்டர், ஒரு காட்சியில் சபாகி`
சபாக்கில் பின்புலமாய் பதிவு வெ ய்Rப்படுகி`து.

இந்தப் படத்தின் முழு பின் ணி இனை யும்
கீழ்கண்ட 22 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு
சகார்க்கப்பட்டிருக்கி`து.
மிச–ல் - (கனைதத் தனைலவி )
கறுப்பு - (படத்தின் வெபRர்)
சதபராஜ் - (கனைதத் தனைலவன்)
நி_ல்களின் உலகம்
ங்சகதங்கள்
அனை`கள் மாற்`ம்
விளக்கின் இ`ப்பு
முடிவில்லாத இருட்டு
பள்ளியில் மிச–லின் முதல் நாள்
ஒளியின் கதிர்
தண்ணீர்
ஆ ானின் அதி Rம்
மங்கி முடிவுறுதல்

?ாஸ்
50 காலடிகள்
அம்மா, நான் சதாற்றுவிட்சடன்
முதலாவது வெதாடுதல்
மcப்வெபண்ணின் சதாழி
ஒளி
ாதனை யின் வண்cங்கள்
மாcவியின் அதி Rம்
வெதய்வீக ஒளி
கனைதனைR ஆ_ப்படுத்தும் பின் ணி இனை க்
சகார்ப்பு இந்தப் படத்திற்கு இன்னும் ஒரு வலு.
ஆரம்பத்தில் வெகாஞ் சநரம் சதபராஜ் (அமிதாப்)
உரத்து - மிக உரத்து நாடகப் பாணி கலந்து
அல்லது இந்திR சினிமாவுக்கு ப_க்கப்பட்ட
வெமசலா டிராமா குcங்கசளாடு தூக்கலாய்
நடித்தாலும், கனைதயின் இதழ்கள் விரிR விரிR

அது ஒரு வனைக பாத்திர சித்திரிப்பு என்று
மாதா மாக சதான்றுகி`து.
"இன்னும் பல னைமல்கள் சபாக
சவண்டிRதிருக்கி`து'' என்` ராபர்ட் பிராஸ்டின்
கவினைத வரிகள் கரும்பலனைகயில் ாக்பீஸால்
எழுதப்பட்ட அனை`யில் அமிதாப், ஒரு எரிகி`
குண்டு பல்னைப னைகயில் னைவத்துக்வெகாண்டு
இருசளாடும் வெமாழிசRாடும் தன் பாத்திரச்
சித்திரிப்னைப நிகழ்த்த வெதாடங்குகி`ார்.
இந்தப் படத்தில் ஏதாவது காட்சினைR
சவண்டாம் என்று வெவட்டி எறிRத்
சதான்`வில்னைல. அனைதப்சபால வெவட்டி
ஒட்டப்பட்ட படமாக்கத்னைத சவறு மாதிரி
வெவட்டி ஒட்டி பார்னைவ பரிமாcத்திற்கு
இருப்பனைதக் காட்டிலும் கூடுதல் வலு ச ர்க்க
முடியும் என்றும் சதான்`வில்னைல.
ஒரு காட்சி வடிவத்தின் எல்லா அங்குலங்களும்
மிகுந்த கவனிப்சபாடு அனைமந்திருப்பது கனைத
நிகழ்வுகசளாடு எளிதில் ஒன்` முடிகி`
வ தினைR ஏற்படுத்துகி`து.

சினிமாவின் ாத்திRங்கள் அற்புதமா னைவ. ஒரு
அனை`யிலிருந்து, கதவு அளவிலிருக்கும்
ஓவிRங்கனைள, சகமரானைவ ஒரு தினை யில்
இடமிருந்து வலமாக சீராக நகர்த்தி, தூக்கிச்
வெ ல்லப்படுகி` ஓவிRங்கனைள அதன் எதிர்
தினை யில் வலமிருந்து இடமாக அசத சீசராடு
வெகாண்டு வெ ல்ல னைவப்பதும், இப்படி
சினிமாவிற்கு உரிR அ_கிR விகசிப்புகனைள
சபாகி` சபாக்கில் பன் ாலி காட்சிகளில்
அனைமத்திருக்கி`ார்.
சநாயுற்` நினை வுகளற்` அமிதாப்னைப
மருத்துவமனை யில் பார்க்க வரும் பார்னைவRற்`
மிச–லும், அமிதாப்பும், ஒரு பத்துக்குப் பத்து
அனை`யில் எதிரும் புதிருமாக அருகருசக எதிர்
எதிர் தினை யில் சதடலின் நிகழ்வுகனைள
நிகழ்த்துகி` காட்சியில் பார்னைவRற்றிருத்தலும்
நினை வற்றுப் சபாவதும் ஒன்ச`ா எ மRங்க
னைவக்கி`து. படம் ஆரம்பித்த பி`கு இந்த படம்
பார்க்க வந்த இரண்டு நண்பர்கள் தினைரயில்
காட்சிகனைளப் பார்த்துவிட்டு இது
ஆங்கிலப்படமா? இந்திப் படமா? என்று பட
சநர்த்தியின் காரcமாக மRங்கிப் சபா ார்கள்.

இவ்வளவு நல்ல படத்னைத, பார்னைவRற்`, சகட்க
முடிRாதவர்களிடம், எப்படி வெகாண்டுசபாய்
ச ர்ப்பது? இதன் சினிமா அனுபவத்னைத
பிவெரய்லி எழுத்துகளில் வெகாண்டு வெ ன்`ா?
அதில் முழுனைம இருக்குமா என்` ச ாகம்
வெநஞ்சில் படர்கி`து.
ஆ ாலும் பார்க்கவும், சகட்கவும், சப வும்
விடாமல் மக்களின் புலன்கனைள பழுதாக்கும்
இன்னை`R சூ_லில், இந்தப் படம் பார்க்கவும்
சகட்கவும் சப வும் னைவத்திருப்பது
ந்சதா–மாய்த்தான் இருக்கி`து.
ஏப்ரல் 2005

12. விருமாண்டி

நம்மூர்க்காரர்களுக்கு, சினிமானைவ அதன்
உண்னைமRா அர்த்தங்களில்
னைகRாள்வதற்குரிR, எல்லா தி`னைமகளும்
இருக்கின்` . முக்கிRமாய் கமல்…ா னுக்கு.

ஆ ாலும், அவ்வாறு வெ Rல்பட முடிRாமல்
சபாவதற்கு காரcம் - இதில் எளிதாக புரட்டக்
கூடிR இலட் ங்களும் சகாடிகளும்தான்.
பழி - ரசிகர்கள் மீதுதான்.
ஏசதா நல்ல படம் வெகாடுத்தால், இவர்கள்
(ரசிகர்கள்) பார்க்கமாட்டார்கள் என்`
மூடநம்பிக்னைக, தமிழ் சினிமாக்காரர்கனைள
பாடாய்ப் படுத்துகி`து. எல்லா விRாபார
மர ங்களும், தமிழ் சினிமாவில் இப்படித்தான்
நிகழ்கி`து. ஆ ால் அதனை யும் மீறி
பா மலரும், படிக்காத சமனைதயும், கல்Rாcப்
பரிசும் அறுபதுகளில் வந்து வெகாண்டிருந்தன்.
இந்தப் படத்திற்கு அரிவாள் கலாச் ாரம் என்று
வெபRர் னைவத்திருக்கலாம். கமல் படத்தில்
வெ ால்கி`ார், விருமாண்டி என்` வெபRர் 'அம்மா'
வெகாடுத்ததாம் - பாலாசிங் கமனைல ண்டிRர்
என்று இந்தப் படத்தில் கூப்பிடுகி`சபாது, இப்படி ஒரு வெமலிதா நக்கல், படத்தின்
வ த்தில் கமலின் அரசிRல் பார்னைவRாக
வெவளிப் படுத்தப்படுகி`து.

இதில், ாதிச் ண்னைடனைR தூண்டுவிடும்
காட்சிகளில்னைல.
ஆ ால், நம்மூர் வெ?யில்கள் ஊ_ல் மலிந்தது
என்` விமர் மும், சபாலிஸ்காரர்கள், தப்சப
பண்cாத ஒருவனை க்கூட - வெபாய்Rாய், முதல்
தகவல் அறிக்னைக எழுதி, வெகானைல வெ ய்ததாய்,
நீதிமன்`த்தில் நிரூபித்து, தூக்கு தண்டனை
வாங்கிக் வெகாடுக்கி`ார்கள் என்றும், - நிர்வாக
அவலம் குறித்த விமர் ம்தான் இருக்கி`து.
சபாலிஸ்காரர்களுக்கு இலஞ் ம் வெகாடுக்கலாம்.
நீதிபதிகனைள வினைலக்கு வாங்கலாம் என்கி`
மாதிரிவெRல்லாம் காட்சிகள் இருக்கி`து.
ஆ ால், தணிக்னைகயில், இனைதவெRல்லாம்
ஆட்ச பிக்க முடிRாத சூ_லிருக்கி`து
சபாலிருக்கி`து.
நகம் வெவட்டுவனைதப் சபால், மனித உடல்கனைள,
வெகாத்து புசராட்டா சபாடுகி` காட்சிகனைள,
கமல், சதவர் மகன் படத்திலிருந்து - விடாமல்,
விருமாண்டி வனைர, Rதார்த்தம் என்` மாதா
அடிப்பனைடயில், காட்சிகளாய் படத்தில்
னைவத்திருக்கி`ார். ஒரு இ மக்கள் ஏசதா ஒரு

காலத்தில், அப்படியிருந்தார்கள் என்பனைத
விடாமல், இப்படி, அகன்` தினைரயில்,
பூதாகாரமாய் காட்ட சவண்டிR அவசிRம்தான்
நமக்குப் புரிRவில்னைல. அவ்னைவ ண்முகி,
அபூர்வ சகாதரர்கள், இந்திRன் என்று
வித்திRா மாய் உனை_த்து, பாத்திரங்கனைள
நினை வில் நிறுத்துகி` சபாது, பாதி மனிதன்,
பாதி மிருகம் மாச் ாரம் மீதும் அவருக்கு
நினை`R பலமிருக்கி`து.
தூக்குதண்டனை , நவீன், வளர்ந்த முதாRத்தில்
சதனைவயில்னைல - பல நாடுகளில், தூக்கு
தண்டனை தனைட வெ ய்Rப்பட்டிருக்கி`து என்கி` மாதிரிவெRல்லாம் வாதங்கனைள துவக்கி,
ஒரு வெ ய்திப்பட இRக்குநர், ஏஞ் லா
காத்தமுத்து (சராகிணி)வின் பார்னைவயில் படம்
ஆரம்பிக்கி`து. வி. ஆர். கிருஷ்cய்Rர் அது
குறித்து தன் கருத்துக்கனைள காட்சியில் வெ ால்லி
படம் ஆரம்பிக்கி`து. ன் வெதானைலக் காட்சி
நிருபர், விருமாண்டினைR, வெதானைலக்காட்சிக்கு,
சகாட்டு, சூட்டு சபாட்டு, இன்டர்வியூ பண்ணி,
படத்னைத முடித்து னைவக்கி`ார்.

வெ?யிலில் எப்படி, னைகதிகள் ரகனைள
பண்cலாம், எப்படி, சபானைத மருந்து,
சகாடிக்கcக்கா ரூபாய்களுக்கு கடத்தலாம்
எ விலாவாரிRாக ஒரு கால்வாசிப் படம்
வெ ால்கி`து. சினை`க்னைகதிகளுக்கு, இந்தப்
படத்னைத சபாட்டுக் காண்பித்தால்,
அவர்களாவது, எப்படி, வெ?யிலுக்குள் கலவரம்
பண்cலாம் என்று கற்றுக் வெகாள்வார்கள்.
ஒசர மூர்க்கத்த மா வRலன்ஸும், அரிவாள்
வெவட்டும். இரத்தக்களறியும், ரசிகர்கனைள
வெதாய்வனைடR னைவத்து விடுசமா - என்று அஞ் த்
சதனைவயில்னைல. இரவு சநரத்தில், வெமாபட்டில்
ஓடிப்சபாகி` காதலர்கள், விருமாண்டியும்
அன் லட்சுமியும் (கமலும், அபிராமியும்) நீல
வண்cத்தில், டூRட் பாடி, ?லக்கீரினைட பண்ணி,
முத்தமிட்டுக் வெகாண்டு, உனைடகனைள அணிந்து
வெகாண்சட, உனைடகளில்லாது கலவியில்
ஈடுபடுவது சபான்`, ரிலீப் காட்சிகளும்
படத்தில் இருக்கி`து.
அபிராமியின் வெதாப்புனைள, கமல் தீண்டும் கனைத
நிகழ்வுகளுக்கும் பஞ் மில்னைல.

படத்தில் உறுத்துவது, வெதன்சகாடி தமி_கத்தில்,
வாயில் ஏசதா அடக்கிக் வெகாண்டு,
வார்த்னைதகனைள வெமன்று சபசுவனைதப் சபான்`
வட்டார வ_க்கு, ஏ`க்குனை`R
கி.இரா?நாராRcனின் சகாவில்பட்டி பானை–
சபால, - அகராதியும், ப் னைடட்டிலும்
சதனைவப்படுகி`, வ
உச் ரிப்பு.
பிரம்மாண்டங்கனைள ாதிக்கும் ஆற்`லின்
அனைடRாளங்கள் இந்தப் படத்தில் உண்டு.
மிகமுக்கிRமாய், இந்தக் கனைதயின்
பாத்திரங்களுக்கு, சதர்ந்வெதடுத்த நடிகர்களும்,
அவர்கனைள, பிசிறில்லாமல் சவனைல
வாங்கியிருக்கி` அ_கும் - மீப காலத்தில், ஒரு
தமிழ் படத்தில், இப்படி முழுவீச்சில்
பார்த்ததாய் நினை வில்னைல. இன்னும் ரிRாகச்
வெ ால்லப் சபா ால், எல்சலாரும், கமல்
நடிப்புத் தி`னுக்கு, மமாக, பல மRங்களில்,
பல பாத்திரங்கள், அவனைரவிட, கூடுதல்
தி`னைமசRாடும் நடித்திருப்பனைத பாராட்டிச்
வெ ால்லசவண்டும்.

தினைரக்கனைதயில், ஒரு பலவீ மா கட்டனைமப்பு
இருக்கி`து. வெ ய்திப்படம் எடுப்பவர்களின்
பார்னைவயில், படம் ஆரம்பமாகி`து, இரண்டு
வெகானைலக்குற்`வாளிகளின், ஒசர நிகழ்வின்,
வெவவ்சவறு இரண்டு விதமா பார்னைவகளில்
கனைத நகர்வனைதப் சபால, படத்தின்
வெபரும்பகுதினைR வெகாண்டு சபாய், ஒரு
வட்டத்தின் முடினைவப் சபால, மீளவும்,
வெ ய்திப்படம் தRாரிக்க முனை ந்த ஏஞ் லா
காத்தமுத்துனைவ, படத்தின் கனைடசி காட்சியில்
காட்டி படத்னைத முடிக்கி`ார்.
இந்தக் கலனைவ (Blend) சநர்த்திRாய்
அனைமக்கப்படவில்னைல. இன் மும்
அழுத்தமாக, பார்னைவRாளர்களின் ம தில்,
இந்த ஒருங்கினைcப்னைபத் தினைரக்கனைதயும்,
எடிட்டிங்கும் நிகழ்த்தியிருக்க சவண்டும். இந்த
மூன்று விதமா அம் ங்களும், மிக வெமலிதாய்,
புனைகமூட்டமாய், அறுந்து சபாகி` நூலினை_யில்
சகார்க்கப்பட்டிருக்கி`து.
இதன் காரcமாகசவ படத்தில் இந்த உத்தி,
தினைரக்கனைதக்கு வலு ச ர்க்க தவறுகி`து.

வ ங்கள் முக்கிRமா ால், அது சகட்டுப்
புரிகி` மாதிரி ஒலிRனைமப்பில், னைகதியின்
கனைதகூ`ல் (narration) முக்கிRம் என்று படுகி`
இடத்தில், கனைத நிகழ்வு பாத்திரங்களின் வ
ஒலிRனைமப்னைப, மிருதுவாக்கி, னைகதியின் குரல்
உச் ரிப்னைப, வலுவாக்கியிருக்க சவண்டும். இது
கமலின் படமாயிருந்தும், ச ல பிரகாஷ் - ஐ
(படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர்) தன்னை
பூதாகாரப்படுத்தாமல், கனைத நிகழ்வுகனைள உரிR
முக்கிRத்சதாடு படமாக்க, அனுமதித்த,
இRக்குநர் கமல்…ா னை யும் பாராட்ட
சவண்டும். இதுவும், தமிழ் சினிமா
கதாநாRகர்கள் எளிதில் அனுமதிக்காத ஒன்று.
தன்னுனைடR இனை , படத்திற்கு, எந்த
நினைலயிலும் இனைடயூ`ாய் இல்லாமல், மிக
கவ த்சதாடு இனை அனைமந்திருக்கும்
சநர்த்தியும், அனுபவிக்க கூடிRசத. டாக்டர்
ஷிவாசகா படத்தில் ருசிR நாட்டின்
னை பீரிRானைவ, ருசிR நாட்னைட விட்டு வெவளிசR
வந்து, வெ ட்டில் உருவாக்கி படம் பிடித்தனைம,
இன்`ளவுக்கும் சப ப்படுகி`து. அசதசபால,
கனைதக்கு சதனி மாவட்டத்னைத, வெ ன்னை யில்

சகம்பசகாலா னைமதா த்தில், அசத
உயிர்ப்சபாடு உருவாக்க முடிந்திருப்பதாக
வெ ால்ல முடிRவில்னைல.
முனைல குலுக்கும் நட ங்கள் இல்னைல.
மண்ணுக்சக உரிR நாட்டுப்பு` கனைலகள்
காட்டப்படுகின்` .
மீபகாலமாய், தனுஷ் வனைக படங்கள் தமிழில்
ஆக்கிரமித்திருக்னைகயில், கமலின் விருமாண்டி,
வித்திRா மா துதான்,
சவறுவனைகப்பட்டதுதான்.
ஆ ால், கமலின் ரசிகர் கு_ாத்தில்கூட
இளவRதுக்காரர்களுக்கு இந்தப் படத்தின்
தனைலப்புக் கூட பிடிக்க வில்னைலதான். கமலின்
தினைரப்பட பட்டிRலில், மகளிர் மட்டும்
வனைகயில், இன்வெ ாரு படம் அவர்கனைள
திருப்திபடுத்துசமா? ஒலிப்பதிவு, - இனைரச் ல்
வெகாஞ் ம் கூடுதல்தான். அது இRற்னைகRா
காட்சி அனைமப்பின் ஒலிகள் என்று
மாதா ப்படுத்தி ாலும்,
குனை`த்திருக்கலாசமா என்று சதான்றுகி`து.

விRாபார ரீதியில், ஒரு படத்திற்கு என்
விளம்பரம் சதனைவசRா, அனைத, அதிகச்
வெ லவில்லாமசல, அரசிRல்வாதிகள், இந்தப்
படத்தற்கு தந்து கமலுக்கு உதவியிருக்கி`ார்கள்.
ஆ ாலும், அந்த விளம்பரம், ஆரம்ப
வாரங்களுக்கு உதவுசம தவிர, சவறு பRன்
வெகாடுக்கவிருப்பதாக வெதரிRவில்னைல.
வெராம்ப தினைகக்க னைவக்கி` வி–Rம், இந்தப்
படத்தின் 54 பாத்திரங்கனைளயும், வெ துக்கி
னைவத்தாற்சபால சவனைல வாங்கியிருக்கும்
சநர்த்தி இRக்குநரின் தி`னைமதான்.
ஒசர ஒரு காட்சியில் நா ர், - வெ?யில்
சூப்பிரண்டாக ம தில் நிற்கி` மாதிரி, ஒரு
பாத்திர பனைடப்பும், நடிப்பும், காட்சிRனைமப்பும்
- வ_க்கறிஞர் பால்பாண்டி பாத்திரம்தான்.
வெகாஞ் ம் சின் பிள்னைளத்த மாயிருக்கி`து.
ஒசர காட்சியில் சதான்றும், மாரப்ப கவுண்டர்
பாத்திரம் மாத்திரசம, சபாகி` சபாக்கில்
ம`க்கி` பாத்திரமாயிருக்கி`து. அந்த
பாத்திரசமற்`, எழுத்தாளர் புவிRரசுக்கா குரல்
ஒலி ரிRாய் இல்னைலசRா?

ஒரு 13 பாத்திரங்களும், அதனை ஏற்று நடித்த
நடிகர்களும் நினை வில் நிறுத்தி, பாராட்டப்
படசவண்டிRவர்கள். விருமாண்டிRாக கமல்,
அன் லட்சுமிRாக அபிராமி, சபய்க் காம ாக ண்முகரா ன், வெகாத்தாளத்சதவராக பசுபதி,
நல்லம்ம நாRக்கராக வெநப்சபாலிRன், ஏஞ் லா காத்த முத்துவாக சராகிணி, வெகாண்டவாகராக
வெதன் வன், சகாட்னைடச் ாமிRாக ஓ. ஏ. சக.
சுந்தர், ராசுக்கானைளRாக பாலாசிங் சமற்குறித்த
வரினை யிசலசR அவர்கள் நடிப்பும் - குறிப்பிட
சவண்டும்.
விருமாண்டி சகாயில் பூ ாரிRாக நடிக்கும்
வெபரிR கருப்புத் சதவருக்கு கூட, இது முதல்
படம் மாதிரி வெதரிRவில்னைல.
சபய்க்காம ாக நடிக்கும், ண்முகரா னுக்கு
இதுமாதிரி, இன்வெ ாரு பாத்திரம் கினைடப்பது,
கஷ்டம்தான். அடக்கி வாசித்து, மிக
அமர்த்தலாக, வெநப்சபாலிRன் - நல்லம்மா
நாRக்கராக, ஆரவாரசமயில்லாமல், ரிRா
உடல்வெமாழி (Body Language) யுடன்
பரிcமிக்கி`ார்.

கமல் கற்றுக்வெகாண்ட வெதாழில்நுட்பங்கள்,
அதிகம்தான். ஆ ாலும், அதன் முழுப்
பRன்பாடும், இனிசமல்தான் வரசவண்டும்.
தினைரக்கனைத, இRக்கம், பாடல் எழுதி, பாடல்
பாடி, எல்லா அர்த்தங்களிலும், இது கமல்
படம்தான். சதாற்க வில்னைல. ஆ ாலும்,
குறிப்பிடத்தக்க வெவற்றி என்றும் வெ ால்ல
முடிRாது.
இந்திR சினிமாவில் கமல்…ா னுக்கு இடம்
உண்டு. ஆ ால், அது ராஜ்கபூர் மாதிரி,
முழுனைமப்படுதல் சவண்டும் Final cut proversion
(FCP) என்` எடிட்டிங் வனைகயில் வித்திRா ம்
வெதரிRவில்னைல. கனைதசRாட்டத்திற்கு அது புது
வலு ச ர்த்திருப்பதாக வெ ால்ல முடிRாது.
இருள், வெகானைல நடக்கின்` இரவில்,
கறுப்பாகவும் - (தினைரயில் வெதரிRாத
கறுப்பாகவும்) - ஆணுக்கும் வெபண்ணுக்குமா
சமாக முகிழ்ப்பில் நீலமாகவும், - ஒளிப்பதிவில்
அதன் தார தம்Rங்கனைள, எளினைமRாய்,
உள்வாங்கும் பயிற்சிக்கு, நம் சினிமா

ரசிகர்கனைள, தமிழ் சினிமாக்காரர்கள், கடந்த நூறு
ஆண்டுகளாக தRார்படுத்தவில்னைல.
கமல், களத்தூர் கண்cம்மா காலத்திலிருந்து,
தான் ச கரித்து, சினிமா அறிதனைல, ரசிகர்களிடம்
படிப்படிRாக எப்படி வெகாண்டு ச ர்ப்பது என்று,
பcம் ம்பாதிக்கும் சநரத்தின்
இனைடவெவளியில், கனைலக்காக சிந்திக்கலாம்.
இதற்கு முன், ஒரு மாமாங்கத்திற்கு முன்,
வெ ன்னை யில் நடந்த உலக தினைரப்பட
வி_ாவில், - அதற்குப்பு`ம் டில்லியில் நடந்த
உலக தினைரப்பட வி_ாவில், சதவர் மகன்
தினைரயிட்டசபாதும், வாவெ ாலிக்காக நான்
சபட்டி கண்டசபாது, (ஒலிப்பதிவில்), தமிழ்
சினிமா ரசிகர்களின் ர னை சமம்பாட்டிற்காக,
பிலிம் வெ ானைஸட்டி இRக்கத்னைத வலுப்படுத்த,
தன் பங்னைக ஆற்`ப்சபாவதாக குறிப்பிட்டார்.
அதற்கப்பு`ம், ஆற்றில் நினை`R நீர் ஓடிவிட்டது.
அவரின் திட்டமிட்ட சRா னை க்கு அவரால்
இதுவனைர வெ Rல்வடிவம் வெகாடுக்கமுடிRா
சூ_லில், - இந்தப் பின் ணியில், அவெமரிக்காவில், வெதாழில்நுட்பம் கற்றுத்
திரும்பிRவரா , ஒளிப்பதிவாளர் சக வ்

பிரகாஷ், விருமாண்டியில், "வெ Rற்னைக
வெவளிச் ங்கனைள பRன்படுத்தி ாலும் இRற்னைகRாக இருக்கசவண்டும் என்`
கவ த்துடன் வெ Rல்பட்சடாம் என்று
வெ ான் ாலும், இRற்னைகயின் இருனைள தினைரயில்
இருளாக ஒளிப்பதிவில் மாற்றுகி`சபாது,
உருவாக்கப்பட சவண்டிR வெமலிதா ,
அனுமதிக்கப்பட்ட வித்திRா இனை_கசளாடு
அந்த இருள் படமாக்கப்பட் டிருக்கி`தா என்று
துய்த்துcர், தமிழ் - சினிமா ரசிகர்கள் சிரமம்
சமற்வெகாள்வதில்னைல.
ஆ ாலும், பல பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ச ,
கறுப்பு வெவள்னைளயில் வெவளிவந்த ஸ்ரீதரின்
மீண்ட வெ ார்க்கத்தில் அடர்த்திRா இருனைளயும்
ஒளினைRயும், சநர்த்திRா வெந வு மாதிரி பின்னி,
ரசிகர்கனைள , வெமய்ம`க்கச் வெ ய்து, சவறு
உலகத்திற்கு அனை_த்துச் வெ ன்` எளினைமனைRயும்,
நாம் கவ த்தில் வெகாள்ளசவண்டும்.
நமது சினிமாக்கனைள கருத்துரீதிRாகசவ,
இன் மும் ரிRா முனை`யில் விமரிசித்து
தீரவில்னைல என்கின்`சபாது, அதன்

வெதாழில்நுட்பம் பற்றி, விமரி ப்பகிர்தலுக்கு,
ாத்திRமா என்று வெதரிRவில்னைல.
அலங்காநல்லூர், திருச்சி மற்றும்
திண்டுக்கல்லிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட
கானைளகனைள, ?ல்லிக்கட்டு காட்சியில், அல்லது
கமல்…ா னின் வெ ால்லாட்சியில், ஏறு தழுவுதல்
காட்சியில் நன்`ாக பRன்படுத்தியிருக்கி`ார்கள்.
மிக முக்கிRமாய், அந்தக் காட்சியில்,
இRற்னைகRா காட்சிRனைமப்பு,
அறிவிப்பாளரின் மண்வா னை , இப்படி
சிலாகிக்கக் கூடிR வி–Rங்களும் நினை`R
இருக்கின்` .
கமல், அவருனைடR மற்` படங்கனைளக்காட்டியும்,
விருமாண்டியில், விருமாண்டி பாத்திரத்திற்கு,
வலு ச ர்க்க, மிகஉனை_த்து நடித்திருக்கி`ார்.
வெதானைட வெதரிR, ண்னைட சபாடுகி` காட்சியில்,
பளீவெரன்` வெவளுப்பில், அகன்` தினைர
முழுவதும், சமட்டுக்குடி வளர்ப்பின்
அனைடRாளமாய், காட்சிRாகும், கமல்…ா னின்
வெதானைடகளின் நி`த்தின் வெவளுப்னைபயும்
வெகாஞ் ம் கருப்பாக்கியிருக்கலாம். அந்த

மண்ணின் னைமந்தர்கள் எல்லாம் கருப்பில்
குளித்து எழுந்தவர்கனைளப் சபாலிருக்னைகயில்,
அது மாத்திரம் கதாநாRகத்த மாய் வெதரிவனைத
தவிர்த்திருக்கலாம்.
வெ ங்காத்து வீசும் கிராமத்து மண்னைc
முழுனைமRாய் Rதார்த்தமாய் சபாய் சகம்ப
சகாலாவில் சிருஷ்டிக்க முடிRவில்னைல
என்றுதான் படுகி`து. ஆ ாலும், ?ல்லிக்கட்டு
படமாக்கப்பட்ட வீதி, தத்ரூபமாய், சிருஷ்டிக்க
முடிந்திருக்கி`து.
ஒரு வெவற்றினைR குறிப்பிட சவண்டும். சதனி
மதுனைர மாவட்டங்களில் படம் பிடிக்க
அனுமதிக்காத அரசிRல்வாதிகனைள சினிமாவின்
ாத்திRங்கனைள நிரூபித்து சதாற்கடித்திருக்கி`ார்
கமல். படத்தில், ?ல்லிக்கட்டு கானைளகனைள
அடக்கப் பாயும் இனைளஞர்கள் எவ்வளவு
நி?சமா, அவ்வளவு நி?ம், இந்தக்கருத்தும்.
திமில் திமிர் நன்`ாகத்தான் வந்திருக்கி`து.
திமில்திமிர் கானைளRா விருமாண்டி
அன் லட்சுமியிடம் அடங்கிப்சபாவதும்,
சநர்த்திRாய் காட்சிRாக்கப் பட்டிருக்கின்` .

சநரடிRாக, குரனைலயும், ஒலினைRயும் பதிவு
வெ ய்து வெகாள்ளும் 'நிசRான்சடா ' கருவினைR,
பிரான்சிஸ் நன்`ாகத்தான்
பRன்படுத்தியிருக்கி`ார். அசத மாதிரியிலா
சி`ப்பு சிலாகிப்னைப ண்னைடக்காட்சி
படப்படிப்புகளுக்கு பRன்படுத்தப்பட்ட சி`ப்பு
காமிராக்கள் னைகRாள்தலுக்கு தர,
தRக்கமாயிருக்கி`து.
முழுக்கடலில் முத்வெதடுக்கும் முRற்சிதான்.
கமசல வெ ால்வனைதப்சபால,
வெகாஞ் மாய்த்தான், அந்த முRற்சி
நினை`சவறியிருக்கி`து. முழுனைமRாய்
நினை`சவற்` கமலிடம் தி`னைம இருக்கி`து. பின்
ஏன் அது வெ Rல்வடிவில் முழுனைமRாக்க
முடிRவில்னைல என்பதற்கு காரணிகள்,
அரசிRல்வாதிகள் மாத்திரமல்ல, தமிழ்
சினிமாவின் பின் ணி குறித்து, ஒரு மிக நீண்ட
பட்டிRல் இருக்கி`து - அதற்கு.
?ாதிரீதிRாய், மூக நல சீர்குனைலப்பு
இல்னைலதான். ஆ ாலும் அரிவாளும் ரத்தமும்
அதிகம்தான். இப்சபானைதR அதன் மறு

?
த்திற்கு மூக வரலாற்றுப்படம் என்`
பின் ணி மாத்திரம் மாதா மாய்
ஏற்றுக்வெகாள்வதற்கில்னைல.
பிப்ரவரி 2004

13. தவமாய் தவமிருந்து :
ஒத்னைதப்பனை

கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்னைகமுனை` சினைதந்து
சபாயிருக்கும் சூ_ல். ச ரன் - அப்பா, பிள்னைள
உ`னைவப் பற்றி படம் எடுத்திருக்கி`ார்.

மாறிப்சபா காலச்சூ_ல் - அந்த
உ`வுகளுக்கா அர்த்தங்கள் நி`மி_ந்து
சபாயிருக்கின்` . உலகமRமாக்கல் தாக்கத்தில்
மரபா உ`வுகள் மங்கிப் சபாய், மனிதர்கள்
தனித்தீவுகளாகவும் சில சபாதுகளில், புதிR
உ`வுகளின் முகிழ்ப்பும் நிகழ்கி`து. ஆகசவ,
ஏ`க்குனை`R பனை_R, புதிR உ`வுச் சூ_ல்களின்
ஒப்பிடுதலுக்கு இது ஒரு ரிRா
காலகட்டமாகும்.
சினிமா ஆபசரட்டர் அனை`யிசலசR, இரண்டு
பிலிம் வெபட்டிகனைளத் தனைலக்கு
தனைலRனைcRாகக் வெகாண்டு, தன் இளனைமப்
பருவத்னைதச் வெ லவழித்த, ஒரு கிராமத்து
இனைளஞன் தமிழ் சினிமாவில், அதற்கா ஒரு
விவாதத்னைதத் வெதாடங்கி னைவத்திருப்பது
ஆசராக்கிRமா சூ_ல்தான்.
அறிவுச் சினிமானைவ கனைலRாக்குவதற்கு
பRன்படுவதில்னைல. உcர்வுப்புரிதல்கசள,
நல்ல சினிமானைவ உருவாக்கி வந்திருக்கின்` .
பா மலர், படிக்காத சமனைத வனைகயில்,
நினை வில் நிற்கும் இன்னுவெமாரு படம்,

“தவமாய் தவமிருந்து” என்று தமிழ் சினிமா
வரலாறு குறித்துக் வெகாள்ள, வாய்ப்பிருந்து, சில
காரcங்களால் அது தவறிப்சபாயிருக்கி`து.
தமிழ் சினிமாவில் - கதாநாRகச , தாதாவாய்
உருமாறி - அது சபான்` படங்கள்தான்
வெவற்றிப்படங்கள் என்று வசூல்
அடிப்பனைடயில், ஒரு சபாக்கு நிலவும் சூ_லில்
துணிச் லாய் முழுச் மூக உcர்சவாடு,
வித்திRா மாய் பனைடக்கப்பட்ட ச ரனின்
தவமாய் தவமிருந்து படமாக்கம்,
வரசவற்கப்பட சவண்டிRது.
குனை`கள் நினை`R இருக்கலாம். ஆ ால்,
அனைவகனைளப் வெபாருட்படுத்தக்கூடாத
அவலமா சூழ்நினைலயில், தமிழ் சினிமா கடந்த
பல பத்து ஆண்டுகளாக இருக்கி`து என்பனைத
நாம் ம`ந்து விடுவதற்கு இல்னைல.
8-ம் வகுப்பிற்கு சமல் படிப்பு ஏ`ாத,
ரா ரிக்கும் கீழ் வெபாருளாதார நினைலயில் உள்ள
ஒரு சிறு கிராமத்து இனைளஞன், - முத்னைதRா
(ராஜ்கிரண்), கல்Rாcம் பண்ணி, இரண்டு ஆண்
கு_ந்னைதகளுக்கு அப்பா ஆவதும், ஒரு ஓட்னைட

னை க்கிளில், சிவகங்னைகக்கு சில
கிசலாமீட்டர்கள் தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு சிறு
கிராமத்திலிருந்து அந்த கு_ந்னைதகனைள டவுன்
பள்ளிக்கூடத்தில் ச ர்ப்பதும், படிக்க
னைவப்பதும், வெ ந்தமிழ் அச் கம் என்` அ_கா
வெபRரில் ஒரு சின் பிரஸ்னைஸ, காலால்
மிதிக்கும் ஒரு டிவெரடில் மிஷினை ஓட்டி,
குடும்பச் க்கரத்னைத ஓட்ட படுகி` பாடும்,
இந்தத் தமிழ் மண்ணில், இன்னை`க்கும்,
வெபரும்பான்னைமசRார், எளினைமRாய்
அனைடRாளப்படுத்திக் வெகாள்ளும் கனைதக்
கருதான்.
கண்ணுக்வெகட்டிR வனைர, ஆளரவசம
இல்லாமல், அங்வெகான்றும் இங்வெகான்றுமாய்,
சில பனை மரங்கசள அந்த காய்ந்த மண்ணில்
ஒரு அகன்` விரிந்த காட்சிRாய், ஒரு வெவட்ட
வெவளி நம் கண்கனைள நிரப்புகின்`சபாது, அந்த
பஞ் நிலத்தின் வெவட்ட வெவளியில், ானைலயில்,
இரண்டு கு_ந்னைதகனைளயும் னை க்கிளில்
உட்கார்த்திக்வெகாண்டு, பள்ளிக்கூடம்
வெகாண்டுசபாகும், அந்தத் தந்னைத - தான் படிக்க
முடிRாமல் சபா னைதவெRல்லாம் தன்

கு_ந்னைதகள் படிக்கசவண்டும் என்` ஆனை யில் நடத்தும் உனைரRாடல் - படத்திற்கு உயிரூட்ட
வெதாடங்குவனைத ம ம் கசிR உள்வாங்கிக்
வெகாள்வான் பார்னைவRாளன்.
"நல்லா படிக்கணும்னு சவண்டிக்கங்க'' என்று
ானைல சRாரத்து கருப்பண்c ாமினைR,
கு_ந்னைதகளுக்கு முத்னைதRா அறிமுகப்
படுத்துவதும், "கருப்பண்c ாமி என்
படிச்சிருக்கு" என்று னை க்கிளில் பின்சீட்டில்
உட்கார்ந்தவாறு அந்த சிறு னைபRன் சகட்பதும், அந்த சிதம்பரம் வெ ட்டிRார் பள்ளிக்கூடமும்,
எம்.ஜி.ஆர்., சுருளிரா?ன் புனைகப்படங்கள்
பிசரமில் சுவரில் வெதாங்கும், முத்னைதRாவின்
வாழ்சூ_லும், ச ரனின் நுண்ணிR காட்சி
உருவாக்கத்தின் அக்கனை`யும், தமிழ் சினிமா,
வெராம்ப காலம் கழித்து - இன் மும் வெ ம்மண்
பரப்பிR ானைலRாய் இருந்தாலும் , - பRcம்
சமற்வெகாள்வது ம திற்கு இதமாய் இருக்கி`து.
- காலம் கடந்து அது நிக_ வெதாடங்கி
இருந்தாலும்கூட.

பாரதிரா?ானைவ, நாம் எளினைமRாய்,
மண்வா னை யிலிருந்து பு`க்கணிக்க
முடிRாதுதான்.
ஆ ால், இம்மியும் சினிமாத்த ம் இல்லாமல்,
நம் மண்னைc நம்சமாடு ம்பாஷிக்க னைவக்கும்
சநர்த்தியில், ச ரனின் சநர்னைம, இன்னும்
வெகாஞ் ம் ஒ த்திதான்.
ஒவ்வெவாரு தீபாவளியும், ஒவ்வெவாரு
பண்டினைகயும், முத்னைதRா சபான்` எளிR
குடும்பஸ்தனுக்கு, என் அவஸ்னைதனைR தரும்
என்` சித்திரிப்வெபல்லாம் - அந்த ஒ த்திக்கு
அனைடRாளங்கள், பட்டாசும், மளினைகயும்,
கு_ந்னைதகளுக்கு, தீபாவளிக்கு முந்னைதR பின்
இரவில் பிளாட்பாரத்தில், வRசு வெ ால்லி
கயிற்று கட்டிலில் பரப்பி இருக்கும் வெரடிசமட்
ட்னைடகனைள வெபாறுக்கிவெRடுத்து, தீபாவளியின்
விடிகி` சவனைளயில், நாவெளல்லாம் அதற்கா ,
வெகா`ஞ் பcத்னைத புரட்ட, நாய் படாத
பாடுபட்ட, அலுப்பில் - ம மும், உடலும்
கனைளத்துப்சபாய், அடித்து சபாட்ட மாதிரி

படுக்கும் அப்பாக்கனைள, தமிழ் சினிமா
இதுவனைர படமாக்கிRது இல்னைல.
அந்த புவெர?க்டர் ரூமிலிருந்து ச ரனின் இளம்
பருவத்தில் ம தில் சவர்வெகாண்ட அந்த
தமிழ்சினிமா - "ஆவாரம் சதாப்புக்குள்சள"
என்` அன் க்கிளி பாடல்கனைள "வெபாத்தி னைவச்
மல்லினைக வெமாட்டு" பாடல்கனைள ந்தடியில்லாமல், காட்சிகளின் பின் ணியில்
வெமதுவாக ஒலிக்கச் வெ ய்திருப்பது, ச ரனின்
சினிமா ர னை னைR சிசநகிக்க னைவக்கி`து இரவீந்திர ங்கீத் பின் ணியில் வெமலிதாய்
இனை_சRாடும் வங்கப் படங்கனைளப் சபால.
அந்த கு_ந்னைதகள், "நான் எம்.ஜி.ஆர்", "நான்
சிவாஜி" என்று - தீபாவளியின்சபாது வெபாம்னைம
துப்பாக்கியில் சகப் வெவடித்து சுடும்சபாது, என்
மண்ணில் அந்த காலகட்டத்தில் இலக்கிRத்தில்
மு. வ. னைவப்சபால, சினிமா கலாச் ாரத்தில்,
சிவாஜியும் எம்.ஜி.ஆருமாக இருந்த, ஒரு
தனைலமுனை`னைR, காலகட்டத்சதாடு சபாகி`
சபாக்கில் பதிவு வெ ய்திருக்கி`ார், ச ரன்.

பத்து வRசில், எல்லா ப ங்களும்
பள்ளிக்கூடத்தில் டூர் சபாகும்சபாது, அந்த
டூருக்கு பcம் வெகாடுக்க முடிRாத, - முத்னைதRா
என்கி` தகப்பன், அந்த இRலானைமனைRச்
ரிவெ ய்R, அவச ஒரு டூர் ஏற்பாடு வெ ய்கி`ான்.
என் டூர் ? எங்சக டூர்? இரசிக்கத்தக்க
காட்சிகள். 'என் மக்க', 'என் மக்க' என்று உருகும்
முத்னைதRாவின் பாத்திரம் ச ரனின் ஒரு
வெ ழுனைமRா பனைடப்பு. ஆ ாலும் பாடல்கள், ச ரனுக்கு, இந்த படத்தில்
னைகவெகாடுக்கவில்னைல. எழுத்தாகவும் ரி,
இனை Rாகவும் ரி பாடல்களில் ச ரனின்
கவ ம் சபாதுமா தாக இல்னைல.
படிக்காத சமனைதயில் "ஒசர ஒரு ஊரிசல ஒசர
ஒரு ரா?ா” என்` காலத்தால் அழிRாத பாடல்
வரிகனைளயும், இனை னைRயும் சகட்ட தமிழ்
சினிமா ரசிகனுக்கு இந்தப் படத்தில் “ஒசர ஒரு
ஊருக்குள்சள '' சபான்` ம சில் நிற்கனைவக்காத
பாடல் வரிகனைளயும் இனை னைRயும்
தந்திருப்பனைதப் பார்க்கும்சபாது, - ச ரன்,
இRக்கு ர் என்` நினைலயில் இந்தப்
படத்திற்கா பாடல்கனைளயும் இனை னைRயும்

ரிRாய் சகட்டு வாங்கி ச ர்க்காத,
பணிக்குனை`னைவதான் காட்டுகி`து.
வெபரிRவன் ரிRாய் மார்க் வாங்காததால்,
பாலிவெடக்னிக்கில் ச ருவதும், - சின் வன்
இஞ்சினிRரிங் கல்லூரியில் இடம் கினைடத்து
ச ர்வதும், - அனைவகளுக்காக, பcம் புரட்ட
கடன் வனைலயில் விழும் முத்னைதRாவும்,
இன்னை`க்கும் - ர்வ விRாபக Rதார்த்தம்தான்.
சின் வன் இராமலிங்கத்தின் (ச ரன்) கல்லூரி
வாழ்க்னைகயும், காதலும், காதல் பாட்டும்
படத்னைத வெதாய்R னைவக்கும் பகுதிகள்.
இராமலிங்கத்தின் கல்லூரி சதா_ன், பாகவதர்
தனைலமுடியுடன் முழு கிராமிR
பின் ணியிலிருந்து நகர கல்லூரி விடுதியின்
நாகரீகத்னைத வெதாட்டு முழுகும் - இது சபான்`
சின் ச் சின் அ_குகள்கூட, - அந்த கல்லூரி
காட்சிகள் வெவட்டி எறிRப்பட சவண்டிRனைவ
அல்லது வெராம்பவும் சுருக்கப்பட
சவண்டிRனைவ, என்` அபிப்ராRத்னைத
மாற்றுவதற்கு உதவவில்னைல. அ_கப்பா
பல்கனைலக் க_கத்தின் கட்டிடங்களின் தூரப்

பின் ணியில், - ஒரு மரத்தடியில் மூன்று வெவட்டி
ஒட்டுதல், இராமலிங்கத்தின் காதல் வளர்ச்சினைR,
எடிட்டர் வெலனின் துனைcசRாடு, நிகழ்த்தத்
வெதரிந்த ச ரன், படத்தின் சதனைவRற்` மூன்று
மணி சநர நீளத்னைத, இதுசபான்று படம்
முழுவதும் அங்கும் இங்குமாய் தனைலகாட்டும்
வெதாய்R னைவக்கும் காட்சிகனைளத் தவிர்த்து,
அல்லது வெவகுவாக குனை`த்திருந்தால், இந்த
படம் வெபற்றிருக்கி` மிக ாதாரcமா வெவற்றி,
வெபரிR அளவில் நிகழ்ந்திருக்க
வாய்ப்பிருக்கி`து. 15 ஆண்டுகளுக்கு பி`கு
தினைரRரங்கில் வந்து படம் பார்க்க சவண்டும்
என்` முடினைவ சமற்வெகாள்ள ஒரு வங்கி
அதிகாரினைRத் தூண்டிR "தவமாய் தவமிருந்து" இந்த காட்சிகளுக்கு அப்பு`ம்கூட பல
இடங்களில், என் ாத்துக்கு இவ்வளவு நீளமாய்
இனைதக் காட்டுகி`ார் என்று, - நகரத்தில் சவனைல
சதடி அனைலயும் ஒரு வெபாறியிRல் பட்டதாரி
அலுவலகங்களில் ஏறி இ`ங்கும்
காட்சியின்சபாது, - அவனைர வாய்விட்டு
அபிப்பிராRம் வெதரிவிக்க னைவத்தது.
இனைடசவனைள வனைர, ஒரு ாதாரc படம்தான்

இது என்` அபிப்ராRம் பலரிடம் சதான்றிRனைத,
சகட்க சநர்ந்தசபாது, அ_குகனைளயும் மண்
வா னை சRாடு நுண்னைமRாய் வினைதத்த, ச ரன்
ஏன் அந்த இடங்களில் சதாற்றுப் சபா ார்,
என்பது ச ரனும் வெதரிந்து வெகாள்வது, தவமாய்
தவமிருந்து தமிழ் சினிமா தற்வெ Rலாய்
வெபற்றிருக்கும் ச ரன் சபான்` தமிழ் சினிமா
இRக்கு ரின், எதிர்கால பRcத்திற்கு உதவும்.
ச ரனின் நடிப்பு (இராமலிங்கமாக)
வலுச ர்க்கும் அம் மாய் இல்னைல . அவரின்
நடிப்பு, படத்திற்குப் பாதகமாய் இல்னைல என்று
மாதா மாய்க் வெகாண்டாலும், - காது
சதாட்னைடயும், மூக்குத்தினைRயும் விற்று, தன்
மகனின் கல்லூரித் சதர்வுக் கட்டcமாய்க்
வெகாடுக்க, அந்தப் பcம் காதலிக்கு பி`ந்த நாள்
பரி ாக, உருமாறும் காட்சினைRவெRல்லாம்
சபாகி` சபாக்கில் அனைமக்கத் வெதரிந்த ச ரன்,
தான் ஒரு பாத்திரமாய் தன் படங்களில்
நடிக்கத்தான் சவண்டுமா என்று சRாசிக்கலாம்.
பல ஆயிரம் கடன் வாங்கி, வெபாறியிRல்
கல்லூரியில், ஒரு ஆனை யில் பிள்னைளகனைளச்

ச ர்த்துவிட்டு - கல்லூரிக்குப் பிள்னைளகனைள
டவுன் பஸ்ஸில் அனுப்பக்கூட காசில்லாமல் 5
ரூபாயும் 10 ரூபாயும் பக்கத்துவீட்டு ?ன் ல்
பக்கமாய் னைக நீட்டி னைகமாத்து வாங்கும் தாய்கள்
நினை`R உண்டு, இந்த மண்ணில்.
இந்த மண்ணில் உRர்படிப்வெபல்லாம் பாண்டிச்ச ரி ஞா பிரகா ம் ஒரு
ம்பா–னைcயில் வெ ால்லிR ஒரு தமிழ் நாவல்
கனைதனைRப் சபால, - மஞ் க்கயிற்றில் தங்கம்
என்று வெபRர் வெ ால்ல வெதாங்கும் அந்த முக்கால்
பவுன் தாலிகூட, காப்பவுன், காப்பவ ாய்
கனைரந்து, மஞ் னைள தாலிக்கயிற்றில் கட்டும்
கனைடசிக் கட்டத்திற்கு வருவனைதப் சபால, இந்த
படம் பார்க்கி`வர்கள் பலசபர், தங்கள் தங்கள்
கனைதகனைள நினை த்துக் வெகாள்வார்கள்.
இன்னை`R அழுகிப்சபா தமிழ்ச் சினிமா
சூ_லில் அது சபான்` காட்சிகனைள நிகழ்த்த
அ ாத்திR கனைலRாண்னைமயும் வெநஞ்சுரமும்
சவண்டும் அது ச ரனுக்கு இருக்கி`து.
வெநாந்து நூலாய்ப் சபாய், படிக்க னைவத்தால்
மட்டுமாயிற்`ா? பாவெடக்னிக்கில் படித்து

முடித்த வெபரிRவனை , - ஒரு 5 ஆயிரம்
சவனைலயில் ச ர்க்க, 1990-ம் வரு–ம் டி ம்பர் 7ம் சததி முத்தினைரயிட்ட ஒரு கடன் பத்திரத்தில், 50 ஆயிரம் ரூபாய், வட்டிக்கு கடன் வாங்கி அந்த
சவனைலக்கு வெ க்யூரிட்டி கட்டும் முத்னைதRாவாக
நடிக்கும், ராஜ்கிரண், தவமாய் தவமிருந்து
அவரது சினிமா வாழ்வில் வெபற்` பாத்திரம்
முத்னைதRா பாத்திரம் என்று வாழ்நாள்
முழுவதும் வெபருனைம வெகாள்ளத்தக்க வனைகயில், அனைமதிRாய் ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல்,
முத்னைதRா என்` பாத்திர பனைடப்பிற்கு முழுனைம
ச ர்த்திருக்கி`ார்.
அப்படி வட்டிக்கு வாங்கி - 50 ஆயிரம்
முன்பcம் கட்டியும், வெபரிRவன் மில்லுக்கு
சவனைலக்குப் சபாக - புது னை க்கிள் வாங்க
காசில்லாமல், தன் ஓட்னைட னை க்கினைள
வெகாடுத்து , - வழிRனுப்பும் காட்சியில் "பிரிவில்
லூஸா இருக்கு, அழுத்தி மிதிக்காசத, பார்த்துப்
சபா'' என்று முத்னைதRா வெ ால்லும் வ த்னைத
சகட்னைகயில், - ஆமா, தமிழ் சினிமாவின்
பிரிவிலும் வெராம்ப காலமா லூஸாகத்தானிருக்கு
- ச ரன், சீக்கிரமா தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு புது

னை க்கிள் வாங்கி தருவார்னு நம்பிக்னைகயிலதான்,
நாங்களும் தவமாய் தவமிருந்து படத்னைதப்
பார்க்க வந்திருக்சகாம் என்று ராஜ்கிரணிடம்
வெ ால்ல சவண்டும் சபால இருந்தது.
இப்படிவெRல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்க னைவத்த
பிள்னைளகள் வெரண்டுசம தறிவெகட்டுப்
சபாவதுதான், கனைதயில் திருப்பசம. வி ாலாட்சி
மில்லில் இப்படி சவனைலக்குச் ச ரும் னைபRன்,
வRசு சகாளாறில் விபச் ார விடுதிக்குப்
சபாகி`ான், - தன் 5 ஆயிரம் ரூபாய் ம்பளம்
த க்காய் தன் தந்னைதபட்ட கடனை அனைடக்க
சதனைவப்படுசம என்` நினை ப்பில்லாமல்.
ரிதான் வRசுக்சகாளாறு என்று கல்Rாcம்
வெ ய்துனைவத்தால், குடும்பக் கஷ்டம்
வெதரிRாமல், வெபண்டாட்டியின் சபச்னை க் சகட்டு
தனிக்குடித்த ம் சபாகி`ான் வெபரிR னைபRன். "வந்த வெபாண்ணுக்கு நம்ம வாழ்க்னைக வெதரிRாது.
வளந்தவன் நீதான் எடுத்துச் வெ ால்லணும்" என்`
தந்னைதயின் வார்த்னைதனைRயும் மீறி.
தாயின் காது சதாட்னைட, சதர்வுக்கா பcமாய்
வாங்கிப் சபா இரண்டாம் னைபRன்

இராமலிங்கம் அனைத காதலிக்கு பி`ந்தநாள்
பரி ாக வெகாடுத்து, வெகாஞ் நாளில், கல்லூரி
வாழ்க்னைகயிசலசR அவள் வயிற்றில்
கருனைவயும் பரி ாக வெகாடுத்து, - அதன்
காரcமாய், காதலினைRயும் இழுத்துக் வெகாண்டு
ஊனைரவிட்டு ஓடிப்சபாகி`ான்.
ஆ ால், உண்னைமயில், இனைடசவனைளக்குப்
பி`குதான் படம் ஆரம்பிக்கி`து. அந்த
பட்டி ப்பாக்கம் …வுசிங் யூனிட் சினைதந்து
சபா வீட்டில் குடிசRறும் காதலர்களும் , பிள்னைள பி`ந்து அவர்கள் படும் கஷ்டங்களும்,
மிக இRல்பாய் தினைரயில் காட்சிகளால்
விரிகி`து. காதலிRாய் வரும் பத்மபிரிRானைவ
விட வயிற்றில் திருட்டுத்த மாய் கருனைவ சுமந்த
பி`கு வரும் பத்மபிரிRா, ச ரனின் கதாநாRகி
சதர்னைவ, ஓரளவிற்கு நிRாRப்படுத்துகி`து.
அப்பத்தாக்கனைளயும், அம்மாயிகனைளயும்
ம`ந்துசபா ஒரு தனைலமுனை`னைR
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வெபரிR னைபRனின்
மனை வி, அவர்களுக்கு பி`க்கும் கு_ந்னைதக்கு
குஷ்பு என்று வெபRரிட முனை வதும், - அதன்

எதிர்வினை Rாய் "குஷ்பூவாவது
கூனைரப்பூவாவது'' என்று, முத்னைதRாவின்
மனை வி வெபாருமுவதும் - நனைடமுனை`
மூகச்சூ_லில் என் வெவல்லாம் நடந்து
வெகாண்டிருக்கி`து என்று, ச ரன் சபாகி`
சபாக்கில் பதிவு வெ ய்வது, - பரங்கிப் பூக்கனைளப்
சபால அங்கங்சக பளபளப்பனைத, - பரவலாய்
இரசிகர்கள் அங்கீகரிப் பனைதயும்,
தினைரRரங்குகளில் காc முடிகி`து.
முத்னைதRா அமரும் ஈசி ச ரில், நீளமா
முக்காளத் துணி, மடித்து டக் பிடித்து
சபாடப்பட்டிருப்பனைதயும், - அசத ஈசி ச ர்
துணி, முத்னைதRாவின் உனைடந்து சபா
முதுனைமயில், ல்லனைடக் கண்cாய்
கிழிந்திருப்பனைதயும், காட்சிகளில் குசளா ப்
இல்லாமல் மிட் ாட்டில் இRல்பாய்
காண்பிக்கும், ச ரனின் சின் சின் நகாசுகள்,
படம் முழுக்க அங்கங்சக விரவிக்கிடக்கி`து.
இதுசபான்` கனைல அம் ங்கனைள, விRாபார
சினிமா ஆர்ட் னைடரக்டரிடம் கூட, ஒரு
இRக்குநர் சகட்டு வாங்கலாம், என்பது ச ரனின்
வலு.

அனைதப்சபாலசவ, இந்தப் படத்தில் அவுட்சடார்
காட்சிகள் எல்லாம் ரிRா சதனைவRா
சகாcங்களில் படம் பிடிக்கப்பட்டிருப்பதும், ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல், இந்த படத்திற்கு
அ_கு ச ர்க்கும் வி–Rங்கள்.
"என் புள்னைளகளுக்கு ஏசதா குனை`
னைவச்சிட்சடன் சபாலிருக்கு, அதான் என்
வெரண்டு புள்னைளகளும் எ க்கு கினைடக்காமல்
சபாயிடுச்சு” என்று - கள்ளத்த மாய்
காதலியுடன் வந்து கு_ந்னைத வெபற்றுக்வெகாள்ளும்
தன் இரண்டாம் னைபRனிடம் வெ ால்லி
ஆதங்கப்பட்டு, " நீRாவது கு_ந்னைதR நல்லா
வச்சிக்க'' என்று அனைமதியில் சதாய்ந்த
குரலிலும், முகபாவத்திலும், வெ ால்லும்
முத்னைதRாவாக நடிக்கும் ராஜ்கிரணுக்காகசவ
இந்த படத்னைத ஒரு முனை` பார்க்கலாம்.
அவசராடு நடிப்பில் ரிக்கு ரி சபாட்டியிட்டு,
அவரின் மனை வி ாரதாவாக வாழ்ந்து காட்ட,
நடினைக ரண்Rா எடுத்துக் வெகாண்டிருக்கும்
கடுனைமRா முRற்சி படத்தின் கனைத அம் த்தில்
முக்கிRத்துவம் வெப`ாவிட்டாலும், பத்மினி
ாவித்திரி சபால இன்னும் ஒரு தி`னைமRா

நடினைக ரண்Rானைவ , தமிழ் சினிமா ரிRாக
பRன்படுத்திக் வெகாள்ள வில்னைலசRா என்று
ச ரன் சRாசிக்க னைவத்திருக்கி`ார், - இந்தப்
படத்தில்.
ஓடிப்சபா பத்மபிரிRா, கு_ந்னைதயும்
னைகயுமாய், தன் பி`ந்த வீட்டிற்குள் நுனை_ந்து,
அப்பா என்று குமுறி வீறிடுகின்` வெபாழுது பார்னைவRாளர்களின் கண்களில் நீர் சகார்க்கி`
அளவில், அந்த காட்சினைR சகார்னைவப்
படுத்தியிருக்கி`ார், இRக்கு ர் ச ரன்.
இந்தப் படத்தில் இன்னும் 4 ம`க்க முடிRாத
கதாபாத் திரங்கள், - முத்னைதRா ஓட்டும்
னை க்கிளும், டிவெரடில் மிஷினும், - காதில்
வெ விட்டு வெமஷிச ாடு, அச் கத்தில் கம்சபாஸ்
வெ ய்யும் முத்னைதRாவின் கம்பாசிடரும், - முதல்
மருமகளாக நடித்து, இRல்பா
வில்லத்த த்னைத எளிதாய் அழுத்தமாய் பதித்த
மீ ாம்பாளும்.
பட்டி ப்பாக்கம் …வுசிங் சபார்டு சினைதந்த
வீடா ாலும் ரி, அதிலுள்ள உனைடந்து சபா
சுவிட்ச் சபார்டாயிருந்தாலும் ரி - "அடுப்பு

சமல் உட்கார்ந்து சபா` மாதிரி இருக்கு"ன்னு
முத்னைதRாவின் மனை வி ாரதா லித்து
வெகாள்ளும், வெவஸ்டர்ன் டாய்லட்டுடன்
கட்டப்பட்ட பள பள், வ_வ_ அடுக்குமாடி
வீடாகயிருந்தாலும் ரி, - சகாயிலில் வெமாட்னைட
அடித்து காது குத்தும் காட்சிRா ாலும் ரி, - ஒரு
வெ ய்சநர்த்தி படம் முழுக்க விரவிக்கிடக்கி`து. மகி_ம் பூக்கனைளப் சபால.
அதன் முத்தாய்ப்புதான், ஒரு நீண்ட தீம்தரிகிட
ஆலாப னைcயில், பல ஆண்டுகளின் கனைத
நகர்னைவ , மாண்சடஜில் - பாட்டுகளாக
வெதாகுத்திருக்கும் காட்சி.
அந்த நீண்ட ஆலாபனை யில், இராமலிங்கத்திற்கு இரண்டாவது கு_ந்னைத
பி`க்கி`து - இரண்டு கு_ந்னைதகளும்
வளர்கி`ார்கள். - ராஜ்கிரணும் ாரதாவும்
இனினைமRாய் முதுனைமயில் பிரகாசிக்கி`ார்கள். இப்சபானைதR கல்வி முனை` ABCD - னைRத்தான்
வெ ால்லித் தருகி`து. முத்னைதRாவின் வெ விட்டு
வெமஷின் கம்பாசிட்டர் வெ ால்லுவனைதப் சபால,
இன்வெ ாருத்தவன் பானை–னைR படிப்பதற்கு

எதுக்கு அவ்வளவு வெ லவு பண்cனுங்கி`
பிரக்னைஞசR இல்லாமல் ABCD னைRக் கற்று,
அதில் வெவரிகுட் வாங்கும் கு_ந்னைதகனைளப்
பார்த்து பூரித்து நிற்கும் சூ_லில், - இன்னை`R
கல்வி முனை` வெ ால்லித் தராத, ஆ ா
ஆவன் ானைவ, எட்டாவது வனைர மட்டும் படித்த
முத்னைதRா சபான்` தாத்தாக்கள் - அசத
சிசலட்டின் மறுபக்கத்தில் எழுதி, சபர
பிள்னைளகளுக்கு தாய் வெமாழினைR ம`க்காது
இருக்கச் வெ ய்கி`ார்கள் - என்ப சபான்`
மாண்சடஜ் காட்சிகவெளல்லாம்,
நவரத்தி ங்களாய் அந்த நீண்ட ஆலாபனை
பின் ணியில், - மிக நளி மாய் ச ரன்
சகார்த்திருக்கி`ார். ாரதா - முத்னைதRாவின்
மனை வி, மகிழ்ச்சியின் உனை`நினைலயிசலசR
இ`ந்து சபாவதும், அந்த ஆலாபனை யிசலசR
வருகி`து. 45 வரு– தாம்பத்திRதில்
வெபரும்பகுதினைR வறுனைமயிசலசR ஜீவித்த
தாம்பத்திRமும், அதன்பின் ாரதாவின்
மரcத்திற்குப் பி`கு, சின் னைபRனும் சின்
மருமகளும், தாங்கித் தாங்கி, வெபாத்தி சபார்த்தி
சபாஷித்தாலும், மனை வியின் இ_ப்பில் ம ம்

ஒடிந்து, அந்த பனை_R வீட்டிற்கு - இ_ப்பில்
ம ம் ஒடிந்து, அந்த பனை_R வீட்டிற்கு திரும்பி,
தனினைம சமற்வெகாள்ளும் முத்னைதRாவும், இப்படி கனைத நகர்ந்து சபாக, இந்த படத்திற்கு
என் கினைளமாக்ஸ் இருக்கமுடியும் என்று
நம்னைம சRாசிக்க னைவக்கும் தினைரக்கனைத.
ஆ ாலும், ஒரு நல்ல கினைளமாக்ஸ் இருக்கி`து.
எம்.எஸ். சுப்புலட்சுமியின்
"குனை`வெRான்றுமில்னைல...'' என்` பாடனைல
பாடசவண்டும் என்றுதான், பட முடிவில்
ஆனை Rாய் இருக்கி`து. பாடமுடிRவில்னைல.
வெநருடல்கள் நினை`R இருக்கின்` . வ_க்கமா
சினிமாத்த ங்கள் இல்னைலதான். ஆ ாலும் ஒரு
நல்ல சினிமா காcாமல் சபாய்விட்டது.
கண்வெடடுக்கலாம் என்` நம்பிக்னைகயிருக்கி`து.
இந்தக் கனைத ஒரு சநர்சகாட்டிசலசR
சநர்த்திRாய் ஓட்டம் வெகாள்ளத்தக்க வலுசவாடு
இருக்கி`து. பிளாஸ்சபக் உத்தி, இதற்குக்
கூடுதல் அ_னைக ச ர்க்கவில்னைல. அதன்
காரcமாய் வரும் கனைத வெ ால்லும் பின் ணி
குரலும், சினிமா என்` காட்சி படிமத்திற்கு

வெபாருந்தாதனைவ. கருப்பு வெவள்னைள, கலர் என்று
மாறி மாறி நகாசு வெ ய்தாலும், சினிமாவில்
முதலும் முடிவுமாய் - காட்சிதான் பிரதா ம்.
பி&சி வெ ன்டர்களில் புரவெ?க்ஷன் ரிRாக
இருக்காது என்` அச் த்தில், பின் ணி
இனை னைR, பல இடங்களில் உரத்த ஸ்தாயில்
ச ர்த்திருப்பது வெநருடுகி`து. இதுசபால சின் ச்
சின் தாய் பல வெநருடல்கள் இருக்கி`துதான்.
அத ாவெலன் ? - ச ரனுக்கு இன்னும்
வRசிருக்கி`து. அன்னைபயும் பா த்னைதயும்,
புழுதி படிந்த இந்த மண்ணின் மcத்சதாடு,
வண்cத்சதாடு, - திருக்கு`னைளயும் ச ர்த்து,
தமிழ் சினிமாவாய் ஆக்கமுடிகி`து ச ரனுக்கு காத்திருப்சபாம் - ஒற்னை`ப்பனை யும்
அ_குதான்.
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14. எங்சக சபாகி`து தமிழ்
சினிமா? - 8

தமிழ் சினிமாவில், கடந்து சபா வருடத்தின்
வெபரிR நிகழ்வு 'பாபா'தான். ஆச் ரிRமாய், தமிழ்
இலக்கிRவாதிகளும், அது குறித்த அக்கனை`

சமற்வெகாண்டு, தங்களது அபிப்பிராRங்கனைள
பதிவு வெ ய்திருக்கி`ார்கள்.
தமிழ் சினிமா, தன்னுனைடR கனைடசி மூச்னை
விட்டுக் வெகாண்டிருக்கி`சபாது, நம்மூர்
இலக்கிRவாதிகள் எழுந்து உட்கார்ந்து, தமிழ்
சினிமாவும், மூகமும் என்` நினைலப்பாட்டின்
மீது தங்களது கவனைலகனைள, 'பாபா' படத்தின்
எதிவெராலிகளாக வெதரிவித்துவிட்டு, எப்சபாதும்
சபால, நவீ த் தமிழ் இலக்கிRத்னைத வெ ழுனைமப்
படுத்தும் மிகப்வெபரிR வெதாண்டில் தங்கனைள
ஈடுபடுத்திக் வெகாண்டார்கள்.
பாவம், அந்த 'பாபாவின் வ கர்த்தா. - சுந்தர
ராம ாமிசR அவனைர நக்கலடித்திருக் கி`ார்.
விளக்கும் விட்டில் பூச்சிகளுமாய், அந்தக்
காலத்திலிருந்து, எஸ்.ராமகிருஷ்cன் வனைர,
நவீ த் தமிழ் இலக்கிR எழுத்தாளர்களில், ஒரு
வெபரிR பட்டிRல், தமிழ் சினிமாவுடன்
ம்பந்தப்பட்டிருக்கி`து. வெபரும்பாசலானைர
ஈர்த்தது, - சினிமாவில் பு_ங்கும் வெபரிR
அளவிலா பcம்தான். ஒன்றிரண்டு சபர்
அதில் ஏதாவது வெ ய்Rலாம் என்று

ஆசவ த்சதாடு சபாய், எரிந்து
சபாயிருக்கி`ார்கள்.
இன்னை`க்கும், வெ?மினியின் எஸ். எஸ். வா ன்
காலத்னைதப் சபாலசவ, தமிழ் சினிமா கனைத
இலாகாக்களிசல நவீ த் தமிழ் இலக்கிR
எழுத்தாளர்கள், பணிபுரிகி`ார்கள். அத ால்
தமிழ் சினிமாவுக்கு நன்னைமயில்னைல.
அப்சபாதும் பாவம்? இந்த தமிழ் சினிமா
உருப்பட வில்னைல. பிள்னைளனைR ஊதாரிRாய்
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு சமல் வளரவிட்டுவிட்டு,
காலம் கடந்து எல்லாமும் னைகமீறிப் சபா
பி`கு, மூகமும் சினிமா ர னை யும் புழுத்துப்
சபா பி`கு, இப்சபாது அது குறித்து எதற்காக
கவனைலப்படுகி`ார்கள் என்று புரிRவில்னைல.
நவீ த்தமிழ் இலக்கிRத்தின் வடிவங்கள் Rாவும்
ஆங்கிலத் திலிருந்துதான் வெப`ப்பட்டது.
ஆங்கிலம் வங்காளத்திற்கு, முதலில் வந்தது.
வெகாஞ் காலம் கழித்துத்தான் தமிழுக்கு வந்தது.
அந்த இனைடவெவளி, பனைடப்பிலும் இருக்கி`து
என்` ஒரு வாதத்னைதக்கூட புரிந்துவெகாள்ள
முடிகி`து. ஆ ால், சினிமா என்` ஊடகம்,

இந்திRாவில் நுனை_ந்த அசத
காலகட்டத்திசலசR, தமிழிலும், வினைதயூன்றி
சவர் கினைளத்து வளர்ந்தது என்பதில்,
இன்வெ ாரு அபிப்பிராRம் இருக்க
வாய்ப்பில்னைல.
ஆ ாலும், தமிழ் சினிமா, சினிமாவின்
உண்னைமRா அர்த்தத்தில் சநாஞ் ான் பிள்னைள
தான். வெ ன்` வருட ஆரம்பத்தில் தமிழில் 140
படங்களுக்கு பூனை? சபாடப்பட்டது. மிகப்
வெபரும்பான்னைமRா படங்கள், விநிசRாகிக்க
முடிRாமல் வெபட்டிக்குள் தூங்குகின்` .
வெவளிவந்த படங்களும், வெ ால்லிக்
வெகாள்கி`மாதிரி இல்னைல.
இதற்குக் காரcம், வெதானைலக்காட்சிப்
வெபட்டிகள் மாத்திரம் இல்னைல . உலகத்
தரத்திற்கு தமிழ் சினிமா எப்சபாதும்
இருந்ததில்னைல. ஆகசவ அது குறித்து
வருத்தப்பட சவண்டிRதில்னைல. சினிமா,
அடிப்பனைடயில் மனித ம உcர்வுகனைளயும்,
எண்cங்கனைளயும் வெவளிப்படுத்தும் ஒரு
கனைலச் ாத ம். எல்லாக் கனைலச்

ாத ங்கனைளயும் சபால, இதிலும் விRாபாரம்,
புகழ் எல்லாமும் ம்பந்தப்பட்டிருக்கி`து.
50 ஆண்டுகால தமி_கத்தில், மூகத்தின் எல்லா
அம் ங்களிலும், புற்றுசநாய் சபால வளர்ந்த,
உள்ளீடற்` சபாலித் தன்னைம, தமிழ் சினிமாவில்
பூதாகரமாக வெவளிசR வெதரிகி`து.
குனை`ந்த பட் ம் முன்வெபல்லாம் தமிழ்
சினிமாவில், கனைதவெRன்று ஒரு அம் ம்
இருந்தது. உலகம் முழுவதும், நல்ல
சினிமாக்களும், விRாபார சினிமாக்களும் கூட,
முதலில் காகிதத்தில்தான் எழுத்துருவம்
வெபறுகி`து. அப்பு`ம்தான். பிலிமில், ஆ ால்
அந்த சநாக்கில், தமிழ் சினிமா பனைடப்பாளிகள்,
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அக்கனை`
சமற்வெகாள்வதாகச் வெ ால்ல முடிRாது.
உலக அளவில், சினிமாத் தRாரிப்பில்
இந்திRாவுக்கு, நீண்ட காலமாக, அதிகப்
படங்கள் தRாரிப்பதில், முதல் மூன்று
இடங்களுக்குள் இருக்கும் நாடு என்`
வெபRருண்டு. இந்திRாவில் தRாரிக்கும்
படங்களில், எண்ணிக்னைகயில் அதிகப் படங்கள்

என்` அளவு சகாலிலும் இந்தி, தமிழ், வெதலுங்கு
என்றுதான் வரினை , பலவருடங்களாக
இருக்கி`து. இன்னை`க்கும் வெதாழில் நுட்ப
ரீதியில், நமது சினிமா வெராம்பவும் ஒ த்திதான்.
ஆ ால் மக்கள் வெவறும் வெதாழில்நுட்ப அ_கில்
மRங்கத் தRாரில்னைல. பாபாவின் சதால்வி, இனி
தமிழ் நாட்டில், தமிழ் சினிமாவில் நடித்து சபர்
வாங்கி மாத்திரம் ஒருவர் முதல்வராகிவிட
முடிRாது என்` நினைலனைR
சதாற்றுவித்திருக்கி`து. மக்கள் வெபாது அறிவும்,
கல்வியும் வெபற்றுவிடக் கூடாது என்பதிசல,
அரசிRல்வாதிகள் எப்படி அக்கனை`
வெகாண்டிருக்கி`ார்கசளா, அசத அளவிற்கு
வெகாஞ் மும் குனை`Rாமல், "நல்ல சினிமா
பரிச் Rம், தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு
வெகாடுத்துவிடக்கூடாது, அப்படிக்
வெகாடுத்துவிட்டால், நாம் சபாக மாட்சடாம்''
என்று தமிழ் சினிமாக்காரர்கள் 50 ஆண்டுகளாக
தீவிரமாக வெ Rல்பட்டு வருகி`ார்கசளா என்று
சதான்றுகி`து. அறிவுஜீவிRாக தன்னை ப்
பிரகட ப்படுத்திக் வெகாள்கி` சில தமிழ்
சினிமாக்காரர்கள் கூட பிலிம் வெ ானைஸட்டிகள்

ஆரம்பித்து, பி` வெமாழி, பி` சத த்து நல்ல
படங்கள் நமது ரசிகர்களுக்குக் காண்பிக்கப்பட
சவண்டும் என்று வெ ால்லுவார்கள். ஆ ால்
அந்தத் தினை னைR சநாக்கி ஒரு வெ ங்கல்னைலக்கூட
நகர்த்தவில்னைல.
இந்த நூற்`ாண்டின் ஒரு நல்ல ஊடகத்னைத நாம்
னைகநழுவ விட்டுவிட்சடாம்.
இன்னை`க்கு தமிழ் சினிமா, விRாபார ரீதியில்
கூட அதல பாதாளத்திற்குப் சபாயிருக்கி`து. ஒரு
பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்ச கூட, 2300
திசRட்டர்கள் இருந்த தமி_கத்தில், இப்சபாது
1800 ஆக குனை`ந்துசபாயிருக்கி`து. அந்தத்
திசRட்டர் களிலும் கூட்டம் இல்னைல. ஆ ால்
வ_க்கம் சபால, னைமRலனை`யில் அடுப்பு
எரிவதற்காக, நம்மூர் சினிமாக்காரர்கள்,
புதுப்படங்களுக்கு பூனை? சபாட்டுக் வெகாண்சட
இருக்கி`ார்கள். 100 படங்களில் இரண்டு
அல்லது மூன்று படங்கள் வசூல் வெபறுவசத
வெபரிR காரிRமாயிருக்கி`து. வெவளிநாடுகளிசல,
தமிழ்ப் படங்கனைள தினைரயிடுவதற்காக
இருக்கும் ஒரு 100 திசRட்டர்கள் - அதன்

விநிசRாக உரினைமக்கா பcம் என்று
எப்படிசRா ஒப்சபற்றுகி`ார்கள்.
நமது சினிமாவில், நட ங்களுடன் கூடிR
இவ்வளவு பாடல் காட்சிகள்
வெபருகியிருக்கி`சத. நமது வாழ்வில் நட ம்
இத்தனை ஆண்டு கழித்தும், ஒரு அம் மாக
மூகத்தில் இடம் வெபற்றிருக்கி`தா? பிc
ஊர்வலத்திற்கு முன்ச நனைடவெபறும் நட ம்
மாத்திரம்தான் இன் மும்
ாஸ்வதமாயிருக்கி`து.
தமிழ் சினிமாவில் Rதார்த்தம் என்பது அரசிRல்
வாழ்வில் ஒழுக்கம் என்பனைதப் சபால், ஒரு
அரிதா வெபாருள்.
பாரதிரா?ா கூட, தன்னுனைடR
பனைடப்புத்தன்னைமனைR இ_ந்து சபா ார்.
ஆளவந்தான்கனைளயும், பாபாக்கனைளயும் வெவறும்
ரசிகர் மன்`ங்கள் மாத்திரம் ஓட்ட
முடிRவில்னைல. சவனைலயில்லாத்
திண்டாட்டமும், லஞ் மும், வறுனைமயும்
இனைளஞர்களிடம் விரக்தியும் பரவிக்கிடக்கி`
ஒரு மூகத்தில், இந்த நாடு முழுவதும் காதலில்

மூழ்கியிருப்பனைதப் சபால வண்c வண்cமாய்
படங்கனைள எடுத்துத் தள்ளிக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்கள். வெபரிR திசRட்டர்கள்
இடிக்கப்பட்டு திருமcக்கூடங்களாய்
மாற்`ப்பட்டு 2250 சபர் உட்காரக் கூடிR மதுனைர
தங்கம் திசRட்டர்கள் எல்லாம் மனை`ந்து சபாய்,
மாRா?ாலம் மாதிரி, 250 சபர் மட்டும்
உட்கார்ந்து பார்க்கக்கூடிR சிறிR திசRட்டர்கள்
இப்சபாது ஒரு புதிR பரிமாcம் என்று
பத்திரினைககள் எழுதுகின்` . நாலcாவுக்கு
சினிமா பார்த்த காலம் சபாய், 200 ரூபாய் 1
டிக்கட் (கள்ள மார்க்வெகட்டில் பாபா படத்திற்கு
முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு டிக்கட்டின்
வினைல ரூ.500) என்று மாறியிருப்பது,
சினிமானைவ, இன்னும் சீக்கிரம் ாகடிக்கும்.
பதர்பாஞ் ாலி ரகத்திற்கு படம்
இல்னைலவெRன்`ாலும் கூட, 42 ல் கண்cகி, 52 ல்
பரா க்தி, 54 ல் எதிர்பாராதது, 56 ல் அமர தீபம், 58
ல் நாசடாடி மன் ன், மானைலயிட்ட மங்னைக,
59 ல் கல்Rாcப் பரிசு, என்று ஏசதா சவறு ஒரு
ரகத்திலாவது படங்கள் வெவளிவந்த . 1944 ல் 768
நாட்கள் தமிழில் …ரிதாஸ் ஓடிRது. இப்சபாது

Rாராலும் 100 காட்சிகள் கூட தமிழ்ப் படங்கனைள
ஓட்ட முடிRவில்னைல என்பதுதான் உண்னைம.
நம்னைமக் காட்டிலும் அதிக படங்கள் எடுக்கும்
இந்தியில், வெ ன்` ஆண்டு நினைலனைம,
தமினை_விட சமா ம், குனை`ந்தபட் ம்
ரா ரிRாக ஒரு படத்திற்கு 14 சகாடி ரூபாய்
வெ லவு வெ ய்து தRாரிக்கப்படும் ஒரு ஹிந்திப்
படம், ரா ரிRாக, குனை`ந்த பட் ம் 1 படத்திற்கு
6 சகாடி நஷ்டம் என்று கcக்குச் வெ ால்கி`து.
ஹிந்தியில் வெ ன்` ஆண்டில் 132 படங்களில், 124
மண் கவ்விRனைவ, வெமாத்தத்தில் 290 சகாடி
ரூபாய் இ_ப்பு என்று, அவர்கள் னைககனைள
பினை ந்து வெகாண்டு உட்கார்ந்திருக்கி`ார்கள்.
ராஜ்கபூரும், ாந்தாராமும் சகாசலாச்சிR
பூமிதான் அது. அந்த மந்திர க்தினைR எங்சக
வெதானைலத்சதாம் என்று சதடிக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்கள்.
தமிழில் 21/2 சகாடி ஒரு படத் தRாரிப்புக்கு. ஒரு
கால்ஷீட்டுக்கு குனை`ந்த பட் ம் ஒரு லட் ம்
வாங்காத நடிகர் முன் ணி நடிகசர இல்னைல,
என்று ஒரு எழுதப்படாத இலக்கcம் இங்சக.

ஒளனைவRாரின், ஒரு முழு படத்திற்கும்,
ம்பளமாக K.P.சுந்தராம்பாள் ஒரு லட் ம்
வாங்கிRது இன்`ளவுக்கும் அச ாகமித்திரன்
சபான்`வர்களால் கூட வெ ய்திRாக
சப ப்படுகி`து. நாம் எங்சக தப்பு
பண்ணிச ாம். மீப காலங்களில், கனைதசR
இல்லாமல் படம் எடுக்கும் வித்னைதனைR நாம்
கற்றிருக்கிச`ாம். பாமரனுக்கும் சினிமாவுக்கும்
இன்னை`க்கு ம்பந்தம் இல்னைல. அவனை
ஏமாற்றுகின்` வி–Rத்னைதக்கூட தமிழ்
சினிமாக்காரர்கள் ரிRாக னைகRாளத்
வெதரிRாமல், கு_ம்பிப் சபாய்க் கிடக்கி`ார்கள்.
சினிமா என்பதுதான் என் ? ஸ்பில் பர்க் கூட,
விஞ்ஞா வித்னைதகள் காட்டி நின்றுவிட
முRற்சி பண்ணு கி`ார். ஆ ால் அவருனைடR
ஒரு 'ஸ்கிண்டிலர்ஸ் லிஸ்ட்' தான் நிற்கி`து.
சிRாமளன், நம்மூர் பி ாசு நம்பிக்னைககனைள
…ாலிவுட்டில் பல மில்லிRன் டாலர்களாக
மாற்றிக் வெகாண்டிருக்கி`ார்.
36 வெ ளரங்கி சலன் வெகாடுத்த அபர்cா வெ ன், 20
ஆண்டுகள் கழித்து, தன் மகனைளசR

நடிக்கனைவத்து, 'மிஸ்டர் மிஸஸ் ஐRர்' என்று
ஆங்கிலத்தில் படம் இRக்கி வெவளியிடுகி`ார்.
பாரலல் சினிமா கூட வெ த்துப்சபா து.
என் தான் நடந்து வெகாண்டிருக்கி`து
சினிமாவில்? ஆ ால் ச?ம்ஸ்பாண்ட் படம்
இன் மும் கூட தமி_கத்தில் வசூனைல
அள்ளுகி`து.
கர்நாடகத்தில், இரண்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு
முன்ச ஒரு குக்கிராமத்தில் நனைடவெபற்` ஒரு
முRற்சினைR மீண்டும் வெ ய்து பார்க்கலாமா
என்று சதான்றுகி`து. 70 களில் ஆரம்பத்தில்,
ஜி.வி. ஐRரின் '…ம் கீசத' படத்னைத,
விருத்தாச் லத்தில், ந்சதாஷ்குமார் சபலஸ்
தினைரRரங்கில் முற்பகலில் தினைரயிட்டு, அந்த
படத்தின் இRக்கு ர், ஜி.வி. ஐRருடன்
பிற்பகலில், படம் பார்த்தவர்களுடன்,
கலந்துனைரRாடிRசபாது, ஜி. வி. ஐRர் விRந்து
சபா ார். இந்த சிறிR ஊரில், இந்த படத்னைத
நல்ல சினிமா பரிச் Rசம இல்லாத இந்த
மனிதர்கள் இப்படி எதிர்வெகாள்கி`ார்கசள என்று
வெ ால்லிச் வெ ால்லி மாய்ந்துசபா ார்.

ஆ ால் இன்னை`க்கும், உலக சினிமாவிசலசR
முக்கிRமா படங்கனைள, அதிகச்
வெ லவில்லாமல், ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக, ஈரான்
சத ம் எடுத்து தள்ளிக் வெகாண்சடயிருக்கி`து.
பி.எஸ். ரானைமRா, புதுனைமப்பித்தன்,
பாரதிதா ன், வெ?Rகாந்தன், சு?ாதா,
பாலகுமாரன், புவிRரசு, ஞா க்கூத்தன்,
கனைடசிRாக எஸ். ராமகிருஷ்cன் என்று
எத்தனை சRா சபர் களம் இ`ங்குகி`ார்கள்.
தமிழ் சினிமா உருப்பட மாட்சடன் என்று அடம்
பிடிக்கி`து.
இந்த பிலிம் வெ ானைஸட்டிக்காரர்களும், நவீ த்
தமிழ் இலக்கிRவாதிகளும் தங்கள் கண்cாடி
அனை`னைRவிட்டு வெவளிசR வரசவண்டும். நல்ல
சினிமா எடுக்காவிட்டால் சபாகி`து. உலகின்
நல்ல சினிமாக்கனைள, தமிழ் ரசிகனுக்கு,
காட்சிRாய் அறிமுகப்படுத்த சவண்டும்.
அதற்குப் பி`காவது ஏதாவது நன்னைம
பி`க்கி`தா என்று பார்க்கலாம். ஆ ால் இது
வெபரிR ஆனை தான்.

ஷிRாம் வெப கல், ஒரு இனைடப்பட்ட
சினிமாவுக்கு, 'அங்கூர்', 'நி–ாந்த்' என்று முRற்சி
பண்ணி ார். ஆ ால் அவரும் 'கல்யுக்' என்று
முடிந்து சபா ார். நம் முன் உதாரcங்கனைள
எங்சகயிருந்து வெபறுவது?
ஆ ால் ஒரு துர்ப்பாக்கிRமா வெ ய்தி, சினிமா
நமக்கு னைகவந்த கனைலதான்.
உபசRாகப்படுத்தாமல் அந்த தி`னைமனைR,
ஊடகத்னைத, துருப்பிடிக்க விட்டுவிட்சடாம்.
சினிமாவின் அந்திம காலத்தில், இந்த முRற்சி
காலம் கடந்த முRற்சிசRா?
உலக சினிமாவில், பதர்பாஞ் ாலிக்கு 50
ஆண்டுகளுக்குப் பி`கும் கூட இந்திRாவில் ஒரு
த்Rஜித்சரனைRத் தவிர, மார்தட்டிக் வெகாள்ள ஒரு
கனைலஞன் இல்னைலசR என்பது, இந்த
நூற்`ாண்டின் மிகப்வெபரிR ச ாகம்.
பிமல்ராய், ாந்தாராம், ராஜ்கபூர், எம்.ஜி.ஆர்.,
குருதத் என்று இந்த ஊடகத்னைத ரிRாய் உள்
வாங்கிக் வெகாண்ட கனைலஞர்கள், நம்மிடம்
ஏராளமாய் இருந்திருக்கி`ார்கள்.
குனை`ந்தபட் ம் ஒரு நல்ல விRாபார

சினிமானைவக்கூட, நம்மால் வெகாடுக்க
முடிRவில்னைலசR என்` நிதர் ம், தமிழ்
மூகத்திற்கு மிகச் ரிRா உனைரகல் என்று
வெகாள்ளலாமா?
சினிமானைவ ஒரு மRக்கு சமாகினிRாகத்தான்
தமிழ் வரலாறு பதிவு வெ ய்யும் சபாலிருக்கி`து.
அ_கின் வெவளிப்பாடுகளின் உன் தத்னைத,
வறுனைமயின் குரூரத்னைத, சினிமாவில் ஒலி, ஒளி
இனை சRாடு, இலக்கிRமாக்கலாம். ார்லி
ாப்பிளின் சினிமா, இன்னை`க்கும் நம்னைமப்
பிரமிக்க னைவக்கி`து.
சுந்தரராம ாமி, எஸ். ராமகிருஷ்cனின் 'பாபா'
பட அனுபவக் கட்டுனைரனைR, "எ க்கும் கூட
புல்லரிக்கி`து.” என்றுகிண்டலடிக்கி`ார். பாபா,
மாஜிக்கல் ரிRலிஸசமா என் சவா என்று
இன்வெ ாருவர் அங்கதச் சுனைவ காட்டுகி`ார்.
இனைதக்காட்டிலும், ஆக்கப்பூர்வமாக நம்மால்
தமிழ் சினிமாவிற்கு வெ ய்R முடியும்.
'விக்ரம்'வுக்காக, சு?ாதானைவ கிண்டலடித்சதாமா
நாம்? ஏசதா நம்பிக்னைககளில், அது ஒரு
பினை_ப்பு.

நாம் நல்ல சினிமா எடுக்கசவண்டாம். நல்ல
சினிமானைவ, தமிழ் ரசிகர்களுக்கு காட்ட
முனை வதில், நம் க்திகனைள வெ லவிடலாம்.
அதற்கு பல சகாடிகள் சவண்டாம். சில
ஆயிரங்களும், ஊருக்கு வெரண்டு மனிதர்களின்
உனை_ப்பும் சபாதும். இந்த நூற்`ாண்டின்
அற்புதம் என்று வர்ணிக்கப்படும் சினிமாவில்
இவ்வளவு ாத்திRக்கூறு உண்டா என்று தமிழ்
ரசிகனுக்கு புரிRனைவத்தால் சபாதும்.
ந்னைதயிசல தமுக்கடித்து, இன்னை`க்கு நம்
ஊரின் மந்னைத வெவளியிசல 'அகிரா குர ாசவா'
என்` ?ப்பானிR தினைரக் கனைலஞனின் படம்
காட்டப்படும் என்று வெ ால்ல Rார்
வரப்சபாகி`ார்கள்.
சினிமா த து இறுதி மூச்னை விடுவதற்குள்,
உலகின் நல்ல சினிமாக்கனைள மாத்திரமாவது,
நம் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு காண்பித்து, ஒரு
குனை`ந்த பட் திருப்தினைRRாவது
அனைடசவாசம.
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15. இரண்டு படங்கள்
இரண்டு முகங்கள்

மனை_. ஈரானிR படத்தின் வெபRர். பரான் என்`
வெ ால்லுக்கு பர்சிR வெமாழியில் மனை_ என்று
வெபாருளாம். பரான். அந்த ஈரானிRப் படத்தின்
கதாபாத்திரத்தின் வெபRர்.

டாலிபான் வெகாடூரத்தில், வருடக்கcக்கில்
யுத்தத்திலும் வறுனைமயிலும் சினைதந்து சபாய்,
ஆப்கானிR சத த்திலிருந்து, பஞ் ம் பினை_க்க,
பக்கத்து நாடா ஈரானுக்கு, புலம்
வெபRர்பவர்களின் கனைத. நம்மூரில் கூட பஞ் ம்
பினை_க்க, இராமநாதபுரத்திலிருந்து, காசவரி
வெடல்டா மாவட்டங்களுக்கு விவ ாRக்
கூலிகளாக, பத்து வருடத்திற்கு முன்வனைர,
நீர்நினைல சதடி வரும் சவடந்தாங்கல்
ப`னைவகனைளப் சபால குடும்பம் குடும்பமாக
புலம்வெபRர்தல் நடந்தது உண்டு. காசவரிசR
வெபாய்த்துப் சபா பி`கு, காசவரி பாய்ந்து
விவ ாRம் வெ ய்த, காசவரி வெடல்டா
மாவட்டக்காரர்கள், கடல் தாண்டி, மசலசிRா,
சிங்கப்பூர், துபாய் என்று பRணிக்க, தஞ்னை யில்
கிராமங்களின் இனைளஞர்கசள பஞ் ம் பினை_க்க,
இப்சபாது வெவளி நாடுகளுக்கு, கூலிகளாக புலம்
வெபRர்ந்திருக்கி`ார்கள் - இந்த பத்து
ஆண்டுகளாக.
அப்படி பஞ் ம் பினை_க்க வருகி`வர்கள்,
அடிமாட்டு கூலிக்கு, ஈரானில் கட்டிடத்
வெதாழிலாளிகளாக சவனைல வெ ய்து, வயிறு

வளர்க்கும் அந்த அல்லலில், நஸால் என்`
குடும்பத் தனைலவன், காலில் அடிபட்டு
சவனைலக்கு சபாகமுடிRாமல், வீட்டிற்குள்
முடங்குகி`ான். சவறு வழியில்லாமல்,
குடும்பத்தில் Rாராவது சவனைல
வெ ய்தால்தாச , ாப்பிட முடியும் என்`
நிர்ப்பந்தத்தில், வெரண்டுங்வெகட்டான் வRசு
வெகாண்ட ரஹ்மத், அந்த கட்டிட சவனைலயில்,
அப்பாவின் சவனைலனைRச் வெ ய்கி`ான்.
சிவெமண்ட் மூட்னைடனைRத் தூக்கக்கூட முடிRாத
இளம் வRது. அந்த கட்டிடத்தில்,
முரசடகபாலாய், சவனைல வெ ய்பவர்களுக்கு
வெராட்டியும், டீயும் வெகாடுக்கும் சவனைலயில்
லத்தீப் என்` ஈரானிR இனைளஞன் சவனைல
வெ ய்கி`ான். சிவெமண்ட் மூட்னைடனைRக் கூட தூக்க
முடிRாத, ரஹ்மத்துக்கு, சவனைல சுளுவு கருதி,
லத்தீப்பின் சவனைலக்கு மாற்`ப்பட்டு, ரஹ்மத்
கஷ்டமா சிவெமண்ட் மூட்னைட சுமக்கும்
வெதாழிலாளிRாக மாற்`ப்படுகி`ான்.
லத்தீப்புக்கு தன் எளிதா சவனைல
மாற்`ப்பட்டசத என்று ரஹ்மத் கருவுகி`ான்.
ஆ ால், தற்வெ Rலாய், ஒரு வெபாழுதில், ரஹ்மத்

என்பது ஆண் சவடமிட்ட வெபண், ஈரானிR
மூகத்தில் வெபண்களுக்கு சவனைல
வெகாடுக்கமாட்டார்கசள என்று பRந்து
சவடமிட்டு , குடும்பத்திற்காக பினை_க்க வந்த
அந்தப் வெபண், பரான், மீது ரஹ்மத்துக்கு சந ம்
சுரக்கி`து. ஆப்கானிR அகதிகள் குனை`ந்த
கூலிக்கு கினைடத்தாலும், சவனைலக்கு னைவப்பது
ஈரானின் ட்ட விசராதம். ட்டம் தன் னைககனைள
நீட்டுகி`சபாது பராள், இருக்கும் அந்த
சவனைலனைRயும் இ_ந்து, சவனைலக்கு வராமல்
நிற்கி`ாள். ரஹ்மத், அந்த அகதினைRத் சதடி,
வெதருத்வெதருவாய் திரிந்து கண்டுபிடிக்கி`ான்.
மனை_ வெபய்கி` ஒரு வெபாழுதில், அந்தப் வெபண்
குடும்பத்சதாடு, மீளவும், புலம் வெபRர்கி`ாள்.
ரஹ்மத் க த்த இதRத்சதாடு நிற்கி`ான்.
முக்காடு விலக்கி, அந்த பினை`நிலா, வெமலிதாய்,
சந மாய் ரஹ்மத்னைத சநாக்கி, முறுவலிக்க,
படம் முடிந்து சபாகி`து. அதற்குப் பி`கும்
மனை_ வெபய்து வெகாண்டிருக்கி`து.
விடனைலப் வெபண்ணும் விடனைலப் னைபRனும்,
சந அரும்பில் முகிழ்த்தல் குறித்து, நம்மிடம்

சினிமா இல்னைலRா ஏன்? நூற்றுக் கcக்கில்
இருக்கி`து. வாத்ஸாR ரின் 64 கனைலகசளாடு
கூடிR நட ங்களாக, அது சபான்`
கதாபாத்திரங்கள். சினிமாவுக்கு
சபாகவில்னைலவெRன்`ால், வெதானைலக்காட்சியில்,
வெகாஞ் சநரத்துக்வெகாருமுனை`, எல்லா
அனைலவரினை களிலும், நாம் தவிர்க்க முடிRாமல்
தி மும் பார்த்து வெதானைலக்கிச`ாசம.
இந்தப் படம் பர்சிR வெமாழிப்படம் எழுதி
இRக்கிRவர், ஈரானிR இRக்குநர் வெமாகம்மது
தவூதி. குனை`ந்த வெ லவில், எளினைமRா
கனைதப்பின் லுடன் சநர்த்திRாய்
எடுக்கப்பட்டிருக்கி`து. பாதிக்கட்டிக்
வெகாண்டிருக்கும் ஒரு மாடி கட்டிடம்தான்
கனைதக்களன். டாலிபான், ஆப்கானிR அகதி,
வெபண்கனைள பிற்சபாக்காய் நடத்தும் மூக
அவலம், இனைவவெRல்லாம் கதாபாத்திரங்களின்
பின்புலம். பின் ணி இனை கூட, சதனைவப்படும்
இடத்தில்தான் ச ர்க்கப் பட்டிருக்கி`து. அதுவும்
வெராம்பக் குனை`வாக, ஆ ால், தானிRம்
வெபாறுக்குவதிலும் பு`ாக்களின் சி`கடிப்புகூட,

சூ_லுக்சகற்` பின் ணி இனை Rாக ரீங்கரிக்க
னைவத்திருக்கி`ார்கள்.
ஈரானிRர்கள் படம் எடுக்க நினை`R வெ லவு
பண்ணுவதில்னைல. ஆ ால், ஐம்பது
ஆண்டுகளுக்கு முன், பிவெரஞ்சு நியூசவவ்
இRக்குநர்கள், சினிமாவில் ாதித்தனைத, கடந்த
பத்தாண்டுகளாக ஈரானிR இRக்குநர்கள், உலக
சினிமா அரங்கில் ாதித்துக்
வெகாண்டிருக்கி`ார்கள். விட்சடாரிRா
டிசிகாவின் 'னை க்கிள் திருடன்', ஈரானில் தான்,
மறு ?ன்மம் எடுத்திருக்கி`சதா என்று நினை க்க
னைவக்கி`து அவர்களின் படங்கள் குலுங்கும்
வெபண்ணின் மார்பகங்கள் இல்லாமல் தமிழில்
சினிமா எடுக்க முடியுமா? இந்த ஈரானிR
படத்தில், அந்தப் வெபண்ணின் முகம் மாத்திரசம,
படத்தில் கனைடசி வனைர காட்சிப் வெபாருள்.
ஆப்கானிஸ்தா த்தில், வெபண் பள்ளிக் கூடம்
சபாகசவண்டுவெமன்`ால், தாலிபான்
ஆட்சிக்காலத்தில், கூந்தனைல, கிராப் தனைலRாய்
மாற்றித்தான் , னைபRனை ப்சபால் ஒரு வெபண்
பள்ளிக்கூடம் கூட சபாக முRற்சி பண்ணி ாள்
என்` பத்திரினைகச் வெ ய்திதான், - தாலிபான்

ஆட்சி வெநாறுங்கிR பி`கு,
ஆப்கானிஸ்தா த்திலிருந்து வெவளிவந்த முதல்
சினிமா, "ஒ ாமா" படத்தின் கனைதக்கு பின் ணி,
அந்தப் படத்தின் இRக்குநர் சித்திக் பார்மக்
(டாக்குவெமண்டரி இRக்குநரின் முதல்
கனைதப்படம்). அவருனைடR படம், டில்லியில்
தினைரயிட்டசபாது, இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
குனை`ந்த வெ லவில் நமக்கும் கூட, தமிழில் படம்
எடுக்கத் வெதரியும். 'பானைத வெதரியுது பார்',
'உன்னை ப் சபால் ஒருவன்' , 'உச்சி வெவயில்'
இப்படி ஒரு நீளமா பட்டிRல் சபாடலாம்.
சினிமா வெமாழியில், அனைவகனைள நாம்
சுவாரஸ்Rப்படுத்தத் தவறுகிச`ாசமா?
சினிமாவின் இன்வெ ாரு பரிcாமத்தில், நூறு
மில்லிRன் டாலர்களும், எட்டு மாதங்களும்
வெ லவழித்து, மார்ட்டின் ஸ்கார்சி என்`
அவெமரிக்க இRக்குநர், "சகங்ஸ் ஆப் நீயூRார்க்”
என்று 1860 களின் நியூRார்க் நகரத்னைத தினைரயில்
உருவாக்கி, பிரமிக்க னைவத்திருக்கி`ார்.
சினிமாவின் ாத்திRங்கள் அபரிமிதமா து. ஒரு
எல்னைலயில் 'பாரன்' சபான்`, குனை`ந்த

வெ லவில், ம னைதத் வெதாடும்
காட்சிRனைமப்புகசளாடு, எளினைமRாய், அ_காய்,
முற்றிலும் சினிமா வெமாழியில் எடுக்கப்பட்ட
ஈரானிRப் படம். இன்வெ ாரு எல்னைலயில்,
நம்பசவ முடிRாத வெ ட் அனைமப்பில்,
அவெமரிக்காவில், 1860 களின் நியூRார்க் நகரத்னைத,
வெ ட்டுகளில் உருவாக்கி பிரமிக்க னைவக்கும்
ாத்திRக் கூறுகசளாடு ஒரு …ாலிவுட் படம்.
நம்மூரில் எதற்வெகல்லாம் கிசரன் –ாட்
எடுக்கிச`ாம்? கிசரன் –ாட்னைடயும், பட்சடாடு
பட்டு ச ர்கி` மாதிரி எவ்வளவு இதமாய்,
சகமராவிலும், எடிட்டிங்கிலும் அற்புதம்
நிகழ்த்தமுடியும் சினிமாவில், என்பதற்கு
மார்ட்டின் ஸ்கார்லியின் "சகங்ஸ் ஆப் நியூRார்க்"
ஒரு உதாரcம். சமன்…ாஸ்டலில் கீழ்ப்பகுதி
வெதருக்களில், தன் இளனைமக்காலத்னைத,
பாட்டாளி மக்கசளாடும், வெரளடிகசளாடும்,
உள`ல் அரசிRல்வாதிகசளாடும், இலஞ் த்தில்
தினைளக்கும் சபாலீஸ்காரர்கசளாடும்,
வெ லவழித்தனைம, இந்தப் படத்திற்கு உந்துதல்
என்று மார்ட்டின் ஸ்கார்சி வெதரிவிக்கி`ார்.
இதுவும் அகதிகனைளப் பற்றிR ஒரு வரலாறுதான்.

ஒரு சின் வித்திRா ம். பஞ் ம் பினை_க்க அல்ல,
பசுனைமனைRத் சதடி, அவெமரிக்காவுக்கு புலம்
வெபRர்ந்த ஐரிஸ்காரர்களுக்கும், அவர்களுக்கு
முன்ச அவெமரிக்காவில் குடிசRறி, தங்கனைள
அவெமரிக்கானைவத் சத த்தவர்கள் என்றும் தங்கள்
பினை_ப்பில் மண் சபாடுவதற்கு புலம் வெபRர்ந்த
இந்த ஐரிஸ்காரர்கனைள, ஓட ஓட விரட்ட
சவண்டும் என்` வெகானைல வெவறிதான் படம்.
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ஆண்டுகள் கழித்து, வெபரிRவ ாகி தன்
தந்னைதனைR வெகான்`வனை பழிவாங்குகி`ான்
என்பதுதான் ஒரு வரிக்கனைத ஆ ால்,
தடிவெRடுத்தவவெ ல்லாம் தண்டல்கார ாக,
இ வெவறி தாண்டவமாடிR, அவெமரிக்க
உள்நாட்டு யுத்த கால பின் ணியில் அந்த
வரலாறு, இரத்தம் வெ ாட்டச் வெ ாட்ட இந்தப்
படத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கி`து.
நமக்குக் கூட, வெ ால்வதற்கு நினை`R வெ ாந்த
வரலாறு, மண்ணின் வரலாறு இருக்கி`து. சில
நூற்`ாண்டுகசள வRதாக வெகாண்ட அவெமரிக்க
சத த்தில் வரலாற்றில் ஒரு சிறிR பகுதினைR
மசகான் தமா படமாய், அவர்களால்

உருவாக்க முடிகி`து. சில ஆயிரம் வரு–ங்கள்
வரலாறு வெகாண்ட நாம், இன் மும், சினிமா
என்` கனைல, தன்னுனைடR கனைடசி மூச்னை
விட்டுக் வெகாண்டிருக்கும் இந்த
காலகட்டத்திலும், வெகாக்சகாக
ாஸ்திரத்னைதத்தான் படம் பண்ணிக்
வெகாண்டிருக்கிச`ாம். விடனைலகளின் காதல்
ரவு ா, கூப்பிடு? அந்த நவீ த்தமிழ் இலக்கிR
அக்கால எழுத்தாளனைர, அவர்தான் காமர ம்
வெ ாட்ட வெ ாட்ட, நவீ வ ம் எழுதுவார்
என்று முத்தினைரசR குத்தி னைவத்திருப்பார்கள்
தமிழ் சினிமாவில் என் சவனைல வாய்ப்னைபப்
பறிக்க வந்தாRா என்று, பக்கத்து மாநில
பீகாரிலிருந்து சவனைல சதடி, பரீட்னை எழுத
வந்த இனைளஞனை , நடு சராட்டில் அஸ்ஸாமில்
மிதிக்கி`ான். நவீ தமிழ் இலக்கிRத்தில்,
பினை_ப்பு ரியில்னைல. இனைத அரசிRலாக்க
சவண்டும் என்று பஞ் ம் பினை_க்கப் சபா
நவீ தமிழ் இலக்கிRவாதிகனைளப் பற்றிகூட
ஒரு படம் பண்cலாம்.
ஈரானிRப் படத்தில், நட் த்திரங்கள் என்று
வெ ால்லிக் வெகாள்கி` மாதிரி, ஒருவர் கூட நடிக்க

னைவக்கப்படவில்னைல. நடித்தது சபாதும் என்று,
வRதாவதற்கு முன்ச சR, சடனிRல் சட
லூயிஸ் என்` நடிகனைர, …ாலிவுட் படத்தில், ஒரு
புதுமாதிரிRா குரூர வில்லத்த த்சதாடு
நடிக்கனைவத்து அவெமரிக்க வரலாற்றின் சில
பக்கங்கனைள மசகான் த சினிமாவாக்கிRசபாது,
அந்த கர்c வெகாடூரமா வில்லனை னைவத்து
படத்திற்கு பிரமிக்கத்தக்க வனைகயில்
உயிரூட்டியிருக்கி`ார், மார்ட்டின் ஸ்கார்சி.
இந்த …ாலிவுட் படத்தில் - கம்யூட்டர்கள்,
கிராபிக்ஸ் பண்ணி அ த்துகி` இந்த
காலகட்டத்தில், தத்ரூபமாக, நூற்றுக்கcக்கில்
மனிதர்கனைள, Rதார்த்தமாய், அந்த வரலாற்றின்
மனிதர்களாக உருமாற்றியிருக்கி`, மார்ட்டின்
ஸ்கார்சியின் உனை_ப்பு, இRக்கு ர் என்`
முனை`யில், தினைகக்க னைவக்கி`து. சதாட்டா
தரணி, ாபுசிரில் வெ ட்டுகனைளச் சிலாகித்து
சதசிR விருது வ_ங்கி வெபருமிதப்பட்டுக்
வெகாள்ளும் நாம், இந்தப் படத்தில்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள, 1860 களின் நியூRார்க் நகர
வெ ட்டுகனைள, பார்ப்பதற்காகசவ இந்த படத்னைத
ஒருமுனை` பார்க்க சவண்டும், அந்த

பிரமிக்கத்தக்க வெ ட்டுகள், ஆ`ாவது விரலாக
துருத்தாமல் கனைத நடந்த காலத்திற்கு நம்னைமக்
வெகாண்டு சபாக னைவக்கும் Rதார்த்தத்திற்கு, பல
சகாடிகள் வெ லவாகியிருப்பது வாஸ்தவம்தான்.
ஆ ால், நாம், காதல் டூRட் கூத்திற்சக, சகாடி
ரூபாய்கனைளச் வெ லவழித்து வெ ட்
சபாடுகிச`ாசம.
இன்ஸ்வெபக்டனைர கட்டி வண்டிச் க்கரத்தில்
பிரிமாடு சபாட்டு உயிசராடு எரித்த
வெமாழிப்சபார் உண்டு. ஐம்பதாண்டு கால புதிR
அரசிRலில், வீங்கிப்சபா நகரங்களும்,
சபாலிRாய் சபா கிராமங்களும் விவ ாRமும்
என்` அவலங்கள் உண்டு. வெரளடித்த மா
சபச்சும் வெ Rலுசம, வாழ்வதற்கு வழி என்`
மதிப்பீடு வெகாண்ட அரசிRல், நவீ தமிழ்
இலக்கிRச் சூ_ல் உண்டு. உள்ளீடற்`
மனிதர்களால் பRங்களில் உனை`ந்து
சபாயிருக்கும். நடுத்தர வர்க்கம் மற்றும் ஏனை_
மக்களின் நனைடமுனை` வரலாறு உண்டு. - இப்படி
அடுக்கிக்வெகாண்சட சபாகலாம்.

ஆ ால், தமிழில் நல்ல சினிமா வருவதற்கு
என் வெவல்லாம் இல்னைல என்றும் ஒரு
பட்டிRல் சபாடலாம். சினிமா அதன்
உன் தங்கனைள, இந்த நூற்`ாண்டில்
வெதாட்டுவிட்டு, டிஜிட்டல் சினிமா,
வெதானைலக்காட்சி என்று புதிR உருவம்
எடுத்துவிட்டது. ஆ ாலும், நமக்கு
வெ ால்லிக்வெகாள்ள தமிழ் சினிமா இல்னைல
என்`ால், வெராம்ப சபருக்கு சகாபம் வருகி`து.
அதிகச் வெ லவில் மார்ட்டின் ஸ்கார்சினைRப்
சபால படவெமடுக்க முடிRாமல் சபாவதற்கு,
அவர்களுனைடR உலக மார்க்வெகட், நமக்கில்னைல
என்று காரcம் காட்டலாம். ஆ ால், பாரன்
மாதிரி ஈரானிR படங்கள் எடுப்பதற்கு,
சினிமாக்கனைலயின் அ_கிRல் சூட்சுமங்கள்
நமக்குப் பிடிபடவில்னைல என்று வெ ால்ல
முடிRாது.
வெபாதுவா வாழ்விRல் மதிப்பீடு
சினிமாவிலும் பிரதிபலிக்கி`து என்றுதான்
வெ ால்லமுடியும். உள்ளீடற்று, சபாலிRாய்,
உரத்த, வெவற்றுக் குரலில் பிரகட ங்கள்,
அரசிRலிலும், நவீ தமிழ் இலக்கிRத்திலும்

மாத்திரம்தான் இருக்கி`து என்று தமிழ்
சினிமாவிற்கு விதிவிலக்கு வெகாடுக்க
வாய்ப்பளிக்காத சூ_லுக்கு, என் தான்
காரcங்கள்? டாலிபான் ஆட்சி முடிந்து
ஆப்கானிஸ்தா த்திலிருந்து வெவளிவந்த முதல்
படமா , ஒ ாமா படத்தில், சவனைல வெ ய்த
கனைலஞர்கள், பாதியிசலசR, பினை_ப்புத் சதடி ,
சவறு நாடுகளுக்கு பஞ் ம் பினை_க்கப் சபாய்
விட்டார்கள். மீதிப்படத்னைத முடிக்க, பcமும்,
வெதாழில்நுட்ப கனைலஞர்கனைளயும் வெகாடுத்து,
அந்தப் படத்னைத முடிக்க உதவிRவர் பக்கத்து
சத ஈரானிR புகழ்வெபற்` இRக்குநர் சமாகவெ ட்
மம்மல்ஸ் தான்.
ஒரு நல்ல சினிமா ?
மாக, எங்கிருந்து
சவண்டுமா ாலும் உதவி வரும். ஆ ால், - அது
நல்ல சினிமாவாக வெவளிவருவதற்குரிR
அனைடRாளப் பின் ணிகள் வெகாண்டிருந்தால்.
நூறு மில்லிRன் டாலர்களும், எட்டு மாதங்களும்
வெ லவு வெ ய்து எடுக்கப்பட்ட, "சகங்ஸ் ஆப்
நியூRார்க்' என்` பட இRக்குநருக்கு கூட,
பட்வெ?ட் அதிகமாகி, காலதாமதமும் ஆகி`சத

என்` படத் தRாரிப்பாளசராடு, ண்னைட
நடந்தது. ஆ ாலும், இறுதியில் நினை வில்
நிற்கும் படமாக 'சகங்ஸ் ஆப் நியூRார்க்'
வெவளிவந்தது. 14 ரீலில் வெவளிவருவதற்கு, 140
ரீல்கள் சுட்டுத் தள்ளும் தமிழ் இRக்குநர்கள்
நம்மினைடசR உண்டு.
அரசிRல்வாதிகளின் சிபாரிசுகசளாடு, அரசுப்
பc உதவியில் படவெமடுத்து, ஒரு நூறு சபர் கூட
பார்க்க இRலாத சூ_லில் ஏசதா படம்
எடுத்சதாம். இRக்கு ர் ஆச ாம், என்று
தமிழில் சினிமா எடுத்து, காலனைர தூக்கிவிட்டுத்
திரிகி` சினிமாக்காரர்களும் உண்டு. சினிமானைவ
சினிமாவாக சநசிக்கத் வெதரிRாத, ஒரு தமிழ்ச்
மூகத்னைத, பாடுபட்டு உருவாக்கிR பி`கு,
இதற்கா வருத்தங்கள் வீண் என்றுதான்
சதான்றும். ஆ ால், நம்பிக்னைககளற்` வ`ட்சி,
வாழ்க்னைகக்கு உகந்ததில்னைல.
டி ம்பர் 2003

16. ாமிRார்களும் இனை பட
வி_ாக்களும்

ாமிRார்கள் னைகது வெ ய்Rப்படுகி`ார்கள்.
சினை`யில் அனைடக்கப்படுகி`ார்கள்.
நாத்திகவாதிகள் குதூகலிக்கி`ார்கள்.
ாமிRார்களும் மனிதர்கள்தான் என்பனைத ம`ந்து
சபாகி`ார்கள். இந்த மூகம், மனிதர்கனைள
எவ்வளவு ஊ_ல் படுத்தியிருக்கி`சதா, அந்த

அளவிற்கு ாமிRார்கனைளயும், கதிக்குள்
தள்ளும் என்பனைத ம`ந்து சபா ால்தான்
ச ாகமும், குதூகலிப்பும் சபனைதனைம என்பது
Rார் எப்படி சபா ால் என் என்று,
இனை வி_ாக்களிலும், பட வி_ாக்களிலும்,
தன்னை ம`க்கடித்துக் வெகாள்கி`து வெ ன்னை .
வெ ய்தி பகாசுரன், புதிR இனைரசதடி, மீண்டும்
அனைலRத் வெதாடங்கிவிட்டான்.
சீ சத த்தில், அதன் வெதற்குப் பகுதியில் ஒரு
கிராமத்தில், அ ாத்திR தி`னைமகசளாடு,
வRலின் வாசித்து, தன்னுனைடR தந்னைதனைRயும்,
அந்த சிறு நகரத்னைதயும் வெபருமிதம் வெகாள்ளச்
வெ ய்கி`ான், ஒரு சிறுவன்.
னைமRல்கார ா தந்னைத, பீஜிங்
வெபருநகரத்திற்கு, வெபரிR வெதாழில்நுட்ப
கனைலஞர்களிடம், தன் மகன் வRலின் கற்றுக்
வெகாள்ள சவண்டும் என்று அனை_த்துப்
சபாகி`ான்.
வெபருநகரம் அவ்வளவு சீக்கிரம், சிறு நகரத்துப்
னைபRனுக்கு வRலின் கற்பிக்க ஏற்குமா? உலகம்

முழுவதும் இசத பிரச்சினை தான். சிறு
நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் வா_ சநரும்,
மாcவர்கனைளக் கல்வியில்
வனைலப்பிள்னைளகளாகத்தான், புதிR அரசிRல்
பார்க்கி`து.
தந்னைதயின் சபாராட்டங்களுக்குப் பி`கு,
வாத்திRார்கள் கினைடக்கி`ார்கள். வRலினில்
மகன் அபார சதர்ச்சிப் வெபறுகி`ான்.
ர்வசத ப் சபாட்டிக்கு அவனை த்
தRார்படுத்தியிருக்கி`ார்கள். அந்தச் சிறுவனின்
வாழ்க்னைக மாறிப் சபாகும் அபாRம் நிகழ்கி`து.
வRலின் சதர்ச்சி வெகாடுத்த, திருப்திசRாடு,
தந்னைத, சிறுநகரம் சநாக்கி திரும்புகி`ார் சிறுவனை ப் பிரிந்து, சிறுவனின் சவர்கள்
வலினைமRா னைவ. ஓசடாடி வந்து ரயில்சவ
ஸ்சட–னில், தன் தந்னைதனைRப்
வெபருமிதப்படுத்திR வRலின் இனை னைR,
வெபாங்கிப் வெபாங்கி பிரவாகமாய் ஓடவிட்டு,
ர்வசத சபாட்டியில் கலந்து வெகாள்ளும்
வாய்ப்னைப அந்நிRப்படுத்தி, தந்னைதசRாடு
ச ர்கி`ான்.

காவிRமாய் படமாக்கியிருக்கி`ார். இந்தக்
கனைதனைR அதன் இRக்குநர் வெ ன் ாய்ஜ்.
“படித்தல் என்பசத, ஆசிரிRரும் மாcவரும்
இனைcந்து ஒருச ர கற்றுக் வெகாள்வதுதான்''
என்` வரிகள், அந்த உன் தமா ஆசிரிRரின்
வாயில் வருகி`து. இப்படி நினை க்கி` ஒரு
ஆசிரிRரிடம் நாம் கல்வி கற்க சநரமில்னைலசR
என்று சதான்றுகி`து.
இதுசபான்` நினை வில் நிற்கும் படங்கனைள,
இந்சதாசினி அபரிச –ன் பவுண்சட–ன் என்`
ஒரு பிலிம் வெ ானை ட்டி, வெ ன்னை க்கு வெகாண்டு
வந்து, ஒரு ர்வசத தினைரப்பட வி_ானைவ,
நடத்தி, அதில் 33 நாடுகளிலிருந்து, 70 க்கும்
சமற்பட்ட தினைரப்படங்கனைளக் காண்பிக்கும்
இந்த அ ாத்திRத்னைத ாத்திRமாக்கியிருப்பதில்,
பி.எஸ்.என்.எல். வெதானைலசபசி நிறுவ ம்
வெபரும் பங்காற்றியிருக்கி`து. அனைதப்
சபாலசவ, துனிRா நாட்டிலிருந்து, "காற்றின்
நட ம்" என்று ஒரு துனிRப்படம்.
படப்பிடிப்புக்காக, வெதற்கு துனிRாவில்
பானைலவ சம பூமிRாய் பரிcமித்து கிடக்கும்

பகுதியில், ஒரு 50 வRது சினிமா இRக்குநர்
படப்பிடிப்பிற்காக, இடம் சதடி பRணிக்கி`ார்.
வழியில், மானைRசR உருவா , கா ல் நீர்
அ_காய், ஒரு ஆட்டினைடச்சினைR ந்திக்க
சநர்கி`து. அந்த வெபண்னைcப் பார்த்து கி`ங்கிப்
சபா வர்கள், அதற்கப்பு`ம், வெதானைலந்து
சபாய்விடுவார்களாம் - அந்த
கிராமத்துக்காரர்கள் அந்த இRக்குநரிடம்
வெ ால்கி`ார்கள். ஆமாம், அந்த இரவில்,
இRக்குநர் தன்னை வெதானைலக்கி`ார்.
நடுப்பானைலவ த்தில் அவர் ஓட்டி வந்த கார்
நின்று சபாகி`து - அவரது வாழ்க்னைகயும்தான்.
ஆ ாலும், அந்த பானைலவ நடுவில்,
தன்னுனைடR சினிமாக்கனைதயில் ஜீவிக்கத்
வெதாடங்குகி`ார். உண்னைமயில், எடுக்கப்சபாகும்
அவருனைடR அடுத்த படத்தின் கதாநாRகச ,
அந்த இRக்குநர் தாச ா?
அகண்டத்தில், மனிதன் எவ்வளவு சிறுபுள்ளி
என்று உcர்த்தும் இந்தப்படம், நீண்ட காலம்
நினை வில் நிற்கும். னைதசRப் சலாய்ச்சி என்`
இந்தப் படத்தின் இRக்குநர், பானைலவ
மcனைல சினிமாக் கவினைதRாக்கியிருக்கி`ார் -

லாரன்ஸ் ஆப் அசரபிRா படத்தில் சடவிட் லீன்
வெ ய்த மாதிரி. இஸ்சரல் நாட்டிலிருந்து ஒரு
படம். "சிரிR சத த்து மcப்வெபண்" என்பது
படத்தின் வெபRர்.
மனிதர்களாய் வகுத்துக் வெகாள்ளும் சத
எல்னைலகள், ஒரு மcப்வெபண்ணின் வாழ்னைவ
எவ்வளவு கு_ப்பத்துக்குள்ளாகுகி`து என்பனைத
இரான் ரிலிஸ் என்` இRக்குநர் மிக சநர்த்திRாக
விறுவிறுப்பு குனை`Rாமல், ச ாகமும்
நனைகச்சுனைவயுமாய் படம் பண்ணியிருந்தார்.
இஸ்சரல் - சிரிRா - சத எல்னைலகள்
வெ க்சபாஸ்ட் - அர ாங்க அதிகாரிகள் இராணுவ அதிகாரிகள் - ரப்பர் ஸ்டாம்ப் - ஐ.நா.
னைப பிரதிநிதி - என்று படம், இவர்களின்
வெ Rல்பாட்டு முட்டாள்த ங்கனைளத்
சதாலுரிக்கி`து.
அசதசபால், "Rாருக்கு அக்கனை`?'' என்று ஒரு
சீ சத த்துப்படம். வெதானைலந்து சபா , ஒரு
திருமcச் ான்றிதழ், நடுத்தர வRது
தம்பதிRரின் வாழ்வில், என் மாதிரிRா
சிக்கல்கனைள ஏற்படுத்துகி`து என்று

காட்சிப்படுத்தும் படம். பல வருடம் இனைcந்து
வாழ்ந்த திருமc உ`னைவ, காcாமல் சபா
ஒரு ாதாரc திருமcச் ான்றிதழ், உலுக்குவது,
நமக்கு நாசம ஏற்படுத்திக் வெகாண்ட ட்டங்கள்
எப்படி நம்னைம சினை`ப்படுத்துகி`து என்று
உcரனைவக்கும் படம்.
…ங்சகரி நாட்டின் இRக்குநர் ?ான்ஸ்சகா”வின்
படங்கள், ஒரு பின்ச ாக்குப் பார்னைவ என்`
வனைகயில், பார்க்க கினைடத்தது - இந்த தினைரப்பட
வி_ாவின் சி`ப்பம் ம்.
"கடவுள் பின் ால் நடந்து சபாகி`ார்'' என்` 1990
ல் எடுத்து, இந்த இRக்கு ரின் படம்
படத்திற்குள் படம் என்` வனைகனைRச் ார்ந்தது.
எதிர் புரட்சினைR, புரட்சி என்று வெகாள்ளலாமா?
என்பது சபான்` பல வி ாக்கனைள எழுப்பும்
படம். உலகின் சி`ந்த பத்து இRக்குநர்களின்
பட்டிRனைலப் சபாட்டால், அதில் இந்த
இRக்கு ரின் வெபRர் இருக்கும்.
உலகம் முழுவதும் அர ாங்கங்கள்
ஊ_லாய்த்தான் இருக்கின்` . அது

கம்யூனி மாக இருந்தாலும் ரி, மக்களாட்சிRாய்
இருந்தாலும் ரி, ச ா லி மாக இருந்தாலும் ரி எந்த இஸமும் விதிவிலக்கில்னைல.
பிசரஸில் நாட்டிலிருந்து ஒரு படம். சிலிஸ்ட்
மற்றும் எஸ்ரல்லா" என்பது படத்தின் வெபRர்.
பிசரஸில் நாட்டில், சினிமா பண்ணுவதற்கு,
பcம் சதடுவது இமாலRப் பிரச் னை . அதனை
னைமRமாய் னைவத்து படம் பண்ணியிருந்தார்கள்.
பிலிப்னைபன்ஸ் நாட்டிலிருந்து ஒரு படம்.
கூலிக்கு மாரடிக்கும் வெபண்கனைளப் பற்றிRது.
ஒப்பாரினைR னைவத்து, "ருடாலி" என்று ஒரு படம்,
சில ஆண்டுகளுக்குமுன் வெவளிவந்திருந்தது
ஞாபகத்திற்கு வந்தது. வெதாழில் நுட்ப ரீதிRாக,
இந்தப்படம் வெராம்ப ாதாரcம்தான். ஆ ால்,
இ_வு வீட்டில், காசுக்கு ஒப்பாரி னைவத்து
கதறுவதாய் நடிக்கும் வெபண்கனைளப் பற்றி,
"அழுகின்` வெபண்கள்" என்` தனைலப்பிலா
இந்தப்படம், ஒரு பிலிப்னைபன்ஸ் சத த்து, இ_வு
வீட்டுச் மாச் ாரங்கனைளப் புட்டுபுட்டு
னைவக்கி`து.

பார்க்க சுவாரஸ்Rமாயிருந்தது. ஒவ்வெவாரு
சத த்திலும் ாவு கூட வித்திRா மா துதான்.
காசுக்கு ஒப்பாரி வெ ான் வெபண்,
காலப்சபாக்கில், வெதானைலக்காட்சி நடினைகRாகி
புகழும் பcமும் வெபறுகி`ாள். நம்மூர்
வெதானைலக்காட்சி வெதாடர்களில், நிரந்தரமாய்,
மூக்குசிந்தும் வெபண்கள் நினை வுக்கு வந்தார்கள்.
நார்சவ சத த்திலிருந்து, “என் வாழ்க்னைகக்கா
வெபண்" என்` தனைலப்பில் ஒரு படம். நார்சவ
சின் சத ம். வெகாஞ் மாய் மக்கள் வெதானைக,
வளமா வெபாருளாதாரம். ஒரு ஆண்டில்
விரல்விட்டு எண்ணும் அளவிற்குத்தான் படம்
எடுப்பார்கள். இங்சக எப்சபாதும், "ஆண் வெபண்," "வெபண் - வெபண்'', "ஆண் - ஆண்"
இப்படிRா தம்பதிகள் பிரச் னை .
வாழ்விற்கா நம்மூர் மதிப்பீடுகள் எதுவும்,
இவர்களுக்குப் வெபாருந்தாது. கல்Rாcமும்
கு_ந்னைத வெபறுவதும், ஒன்றுக்வெகான்று
ம்பந்தம் உனைடR வி–Rமாய், இவர்கள்
கருதுவதில்னைல. முற்றிலும் சவறு கலாச் ார
பின் ணிப் படம் பார்த்த உcர்வு, எப்சபாதும்
நார்சவ சத த்துப் படங்களில் கினைடக்கும்.

இதிலும் கினைடக்கி`து. சகமரூன் சத த்தில், 250
சபசும் வெமாழிகள் இருக்கின்` என்று
இந்தப்படத்தில் வ மாய் வரும் சபாது,
தினைகப்பாய்த்தான் இருக்கி`து.
வெ க்ஸ் ரசிகர்களுக்காக, வெ மத்திRாய் ஒரு
பிசரஸிலிRப் படம். "கரீன்ச் ா - ஒன்னை`
நட் த்திரம்' என்` வெபRரில், பிசரஸில் சத த்து
உலகப் புகழ்வெபற்` கால்பந்தாட்ட வீரர்,
கரீன்ச் ா. அவரின் புகழின் உச்சியில், 1953 ம்
ஆண்டிலிருந்து 1962 ம் ஆண்டு வனைர, மதுவும்
வெபண்களுமாய், அவர் சீரழிந்து சபாய்,
சிதிலமனைடந்த ச ாகத்னைத, கறுப்பு
வெவள்னைளயிலும், வண்cத்திலும் மாறி மாறி
படமாக்கியிருந்தார்கள். பிசரஸில் நாட்டு ம்பா
நட த்னைத இந்தப்படத்தில் ஊடுவெந வாய்
பின்னியிருந்தார்கள். வாத் ாR ரின் எல்லா
மாதிரியிலும் இந்தப் படத்தில்
உடலு`வுக்காட்சிகள். ஆ ாலும் உடலு`வுக்
காட்சிகனைள மீறியும், காபினைRயும்,
இனை னைRயும், சி`ந்த கால்பந்தாட்டத்னைதயும்
உலகிற்கு வ_ங்கும் பிசரஸில், நல்ல
சினிமானைவயும் வெகாடுத்திருக்கி`து.

கால்பந்தாட்டத்தின் நுண்னைமகனைள அசத
விறுவிறுப்சபாடு, இப்படி சினிமா ஆக்க
முடியுமா என்று ஆச் ரிRப்படுத்தும்
ஒளிப்பதிவும், எடிட்டிங்கும். பல வெபண்கனைள
சுகிப்பனைத தன் வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகசவ
ஆக்கிக்வெகாண்ட அந்த கால்பந்தாட்ட வீரன், ஒரு
கறுப்பு விதனைவயிடம் ம னைதப் பறிவெகாடுத்து,
நீதான் என் வாழ்வின் "கர்மா' என்கி`ான். அந்தப்
வெபண்தான் அந்த கால்பந்தாட்ட வீரனின்
சீரழிவிற்சக காரcம் என்று சத சம, அவனைள
வெவறுக்கி`து. அந்தப் வெபண் ச ரியிலிருந்து
வந்தவள். அவளும் அவனை சநசிக்கி`ாள்.
ஆ ால், நம் உ`வு வெதாடர சவண்டாம்
என்கி`ாள். வெபற்` பிள்னைள, பசியில்
மரணிப்பனைத ச ரியில் வாழ்ந்து
அனுபவித்தவள் நான். இப்சபாது புகழ்வெபற்`
பாடகிRாய் பcத்சதாடும் வளத்சதாடும்
வறுனைமனைR விரட்டி வாழ்கிச`ன். இந்த
சத த்தின் நம் உ`வின் மீதா வெவறுப்பு,
என்னை திரும்பவும் ச ரியில் வெகாண்டு
நிறுத்தும். ஆகசவ ச ர்ந்து வா_சவண்டாம்
என்று மறுத்துப் பார்க்கி`ாள்.

ஆ ாலும் அவன் சீரழிகி`ான். நினை`R
பிசரஸிலிRன் பாடல்கள் இனினைமRாய் இந்தப்
படத்தில்.
"மீன்பிடிக்கும்சபாதும், சபானைதயிலா?” என்`
அவளின் சகள்விக்கு, அவன் பதில்
வெ ால்கி`ான். "சபானைதயில்லாமல் நான்
மீன்பிடித்தால், மீனுக்சக லிப்பாயிருக்கும்"
சபானைத வெவறி அவனை சினைதக்கி`து. இந்தப்
படம் பார்த்து முடிந்ததும், நினை வில் ததும்பும்
வாக்கிRம்,
"என்னுனைடR ஞாபகங்கள் என்னுனைடRது
மட்டுமில்னைல."
பக்கத்து சத மா , பூட்டான் நாட்டிலிருந்து ஒரு
படம். "பRணிகளும் தந்திரவாதிகளும்" என்`
வெபRரில்.
அவெமரிக்கா வெ ன்று ம்பாதிக்கும் க வில்
மிதக்கும் - பூட்டானிR அரசில் அதிகாரிRாய்
பணிபுரியும் ஓர் இனைளஞனின் வெவறித்த மா
க வு - ஒரு பRcத்தில், கூட பRணிக்க சநரும்
ஒரு இளவRது பூட்டானிRப் வெபண்cாலும்,

புத்த து`விRாலும், மாறி, க வு கனைலந்து
பூட்டானிசலசR நினைலவெகாள்கி`ான் என்பது
கனைத.
இந்தப் படவி_ாவில், அடர்ந்த மரங்களும்,
மனைலகளுமாய், கண்கள் முழுக்க நினை`த்து,
இதற்கு இனைcRாய் இன்வெ ாரு படம் இல்னைல
என்று வெ ால்லத்தக்க வனைகயில், மிக
ரம்மிRமா ஒளிப்பதிசவாடு, தண்ணீர்
பஞ் த்னைத, சினிமாவாக்கி, ஒரு சீ சத ப்படம் "முடிவில்லாத வழி". சீ சத த்தின் சமற்கு
பகுதியில், ஒரு மனைலப்பகுதியில்,
தண்ணீருக்காய் தவிக்கும், வெதானைலதூரத்து கிராம
மக்களின் கனைத. வெ ன்னை யின், ராமநாதபுரமும்
நினை வில் அனைல சமாதிRது. வீராcமும்
வெதலுங்கு கங்னைகயும் எல்லா நாடுகளிலும்
இருக்கின்` . ஏற்க சவ வெ ான் "காற்றின்
நட ம்" என்` துனிஸிRப் படத்திலும்,
பானைலவ த்தில் சிக்கிக் வெகாண்ட, வெலாசக–ன்
பார்க்கப்சபா அந்த இRக்குநர் சுட்வெடரிக்கும்
பானைலயில் தாகத்தில் தவிக்கும் காட்சி, துனிR
நகர ஓட்டல் ஒன்றின் நீச் ல் குளத்தின்
தண்ணீராக தினைர முழுவதும் நினை`ந்து, அடுத்த

காட்சி ஆரம்பிக்கும்சபாது, இருப்பும்
இல்லானைமயும் குறித்த முரணின் இந்த
தினைரப்பட பதிவு, தினைரRரங்கில் பலத்த
னைகவெRாலிசRாடு பாராட்டப்பட்டது
நினை விற்கு வருகி`து.
ஃபிலிமின் நீள அகலத்னைத னைவத்து “1: 1: 6,
இ_ந்த காதலுக்கு ஒரு கவினைத” என்` வெபRரில்
மது அம்பட் என்` குறிப்பிடத்தக்க
ஒளிப்பதிவாளர், இRக்கு ராய் சதசிR
தினைரப்பட வளர்ச்சிக் க_கத்தின் தRாரிப்பில்,
ஆங்கில வெமாழியில் இRக்கிR ஒரு படம்.
படத்தில் குறிப்பிட வெபரிதாய் ஒன்றும் இல்னைல.
"அதுல்குல்கர்ணின் (ச… ராம் புகழ்) சி`ந்த
நடிப்னைபத் தவிர. 1:6 ஒரு பிலிம் பிசரமின் நீள
அகலம் காவிRங்கனைள உருவாக்கும் வல்லனைம
வெகாண்டது. அதற்கு ாட்சிRாய் இந்த தினைரப்பட
வி_ாவில் படங்கள் இருந்த .
ஞ்சீப் பா பண்டிட் என்` இRக்கு ரின்
அஸ்ஸாமிRப் படமும், அந்த மக்களின்
வாழ்க்னைக முனை`னைR சித்திரித்த பாங்கிற்காக,
கவ த்னைதக் கவர்ந்தது.

அந்த அஸ்ஸாமிRப்பட தினைரயீட்டு முடிவில்,
படம் பார்த்தவர்கசளாடு, இRக்குநர்
கலந்துனைரRாடிRசபாது அஸ்ஸாமில்
தீவிரவாதிகளால் அன்`ாட வாழ்க்னைக
பாதிக்கப்பட்டிருக்கி`தா என்` சகள்விக்கு,
காவிரி பிரச்சினை Rால், உங்கள் அன்`ாட
வாழ்க்னைக பாதிக்கப்பட்டிருக்கி`தா? என்`
எதிர்சகள்வி எழுப்பி, "அசத மாதிரித்தான்
இதுவும்” என்`ார்.
இந்த வி_ாவின் இன்வெ ாரு சி`ப்பு, அடூர்
சகாபால கிருஷ்cனின் படங்கள். "ஒரு
பின்ச ாக்குப் பார்னைவயில்" என்` வனைகயில்
காcக்கினைடத்தது. அடூரும்
பார்னைவRாளர்களுடன் கலந்து சபசி ார்.
சவற்று வெமாழிப்படங்கனைள ப்னைடட்டிசலாடு
பார்க்க முடிகி`து. அனுபவிக்க முடிகி`து.
வெ ன்னை யில் சகாலா கலமாய் நடக்கும்
இனை வி_ாவில், வெதலுங்கு கீர்த்தனை க்கு
Rாராவது ப்னைடட்டில் வெகாடுத்தால் என்று
என்று சதான்றுகி`து. ஒப்புக்காய் இவர்கள்
கனைடசியில் பாடும் தமிழ் பாடல்கனைளயும்,

ராகம் என்` சபார்னைவயில், ரஹ்மான் இனை யில்
தமிழ் சினிமா பாடல்கள் என்` வனைகயில்,
வெமன்று முழுங்குகி`ார்கள்.
இனை க்கும் சினிமாவுக்கும் வெமாழியில்னைல
என்று வெ ால்கி`ார்கள். அப்படித்தா ா? டாக்டர்
ஆ ந்த ர்மா திRாகரா? ராமாRcத்னைத,
குச்சிப்புடியில், பாரதிR வித்Rாபவனில்,
நட மாடிRசபாது, சவற்று வெமாழி பாடலின்
வரிகளுக்கா அர்த்தங்கனைள விளக்கும்
வெபாறுப்னைப, மிக அ_காய், அந்த நட ம்
ஏற்`து. ஆ ால் கர்நாடக ங்கீதத்தில் வெதலுங்கு
கீர்த்தனை யின் அர்த்தங்கள் கர்நாடக ராகங்கள்
அர்த்தப்படுத்தவில்னைலசR?
பாமரனை யும் பண்டித ாக்கும் சினிமா, ஒரு
ச ர, தன்வRப்படுத்துகி`து. கர்நாடக இனை ?
? வரி 2005

17. இன்னும் சில படங்கள்

'ஆனைலயில்லா ஊருக்கு இலுப்னைபப்பூ க்கனைர'
என்பனைதப் சபால, வெ ன்னை யிலும் ஒரு
ர்வசத தினைரப்பட வி_ா - டி ம்பரில் இந்திR
அரசு ஆண்டுசதாறும் நிகழ்த்தும் ர்வசத
தினைரப்படவி_ா வெ ன்னை க்கு வந்து ஒரு
மாமாங்கத்திற்கு சமல் ஆகி`து.

வெகாள்வாரில்னைல - ஆகசவ, வெகாடுப்பவர்களும்
வெ ன்னை யில் நடத்துவதில்னைல. ஆ ால்,
இந்திRாவிசலசR சினிமாக்காரர்கள், அரசு
கட்டிலில் வெதாடர்ந்து 35 ஆண்டுகளுக்கு சமலாக
அமர்ந்திருப்பது தமிழ்நாட்டில்தான் நிகழ்ந்து
வருகி`து.
சகரளா, சமற்கு வங்காளம், ம…ாராஷ்டிரா
ஆகிR மாநிலங்களில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக
ர்வசத தினைரப்பட வி_ாக்கனைள,
ஆண்டுசதாறும், மாநில அரசுகசள நடத்திக்
வெகாள்கின்` .
சினிமா தRாரிப்பிலும், சினிமா பார்ப்பதிலும்,
தமிழ் நாட்டில்தான் அதிக எண்ணிக்னைக.
ஆ ாலும், ர்வசத தினைரப்படங்கனைளப் பார்க்க
நமக்கு அக்கனை`யில்னைல. சதசிR தினைரப்பட
வளர்ச்சிக் க_கம், இந்த வி_ானைவ இனைcந்து
நடத்திRது. அவர்களது அலமாரிகளில்
தூசுபடிந்து கிடக்கும் படங்கனைள, ஆண்டு
சதாறும் வெ ன்னை யில் தினைரயிட்டால், அதுசவ
வி_ாவாகி விடும். ஆ ாலும் என் காரcசமா
வெதரிRவில்னைல. அவர்கள் நிதியுதவி வெ ய்து

எடுத்த படங்கனைள, பூட்டினைவத்துக்
வெகாள்கி`ார்கள். அப்படி, பார்க்க முடிRாத
படங்களாக தRாரிக்க எதற்கு நிதியுதவி வெ ய்R
சவண்டும், அதுவும் மக்கள் வரிப்பcத்தில்.
கிரீஷ் கா ரவள்ளி என்` கன் ட பட இRக்குநர்
இRக்கிR 'தீபா' என்` படத்னைத பார்க்க சநர்ந்தது.
அந்த இRக்குநரும் படவி_ாவிற்கு வந்திருந்தார்.
2002 ல் வெவளிவந்த படம். சி`ந்த படம் என்`
சதசிR விருது வெபற்` படம்.
ஆற்றுப்படுனைகயின் கனைரயில் நடப்பதாக ஒரு
கனைத. சகாயில் பூ ாரி - மகன், மருமகள்,
மருகளின் உ`வுக்காரன், வெதய்வநம்பிக்னைக,
ஆறு, விஞ்ஞா ம், அனைc, நீரில் மூழ்குதல் (சகாயில் உட்பட, பூ ாரி உட்பட) மனை வி
மீதா
ந்சதகம், மரத்துப்சபா
ட்டங்கள்,
அதிகாரிகள் - இப்படி கனைத சபாகி`து. மரம்,
வெ டி, வெகாடி, ஆறு என்று ரம்மிRமா சூ_லில்
படத்தின் கனைத நிகழ்வதாய் படம்
பிடிக்கப்பட்டிருக்கி`து. பனை_R
புராத த்தன்னைமசRாடு வீடு - வெபாருளாதாரம்
வலிவாய் இல்லாத சூ_லிலும் பளிச்வெ ன்`

புதுப்புடனைவயில், பளபள சமக்கப்சபாடு
கதாநாRகி. இப்படி முரண்கள் இருந்தாலும்
உ`வுகள் - அதன் சிக்கல்கள், மாற்`ங்கனைள
ஏற்றுக்வெகாள்ளத் தRங்குகி` ம சு இவெதல்லாம், படத்தில் இRக்குநரால்
சநர்த்திRாய் சித்திரிக்க முடிந்திருக்கி`து.
வெபரும்பாலா அவருனைடR படங்கள், ர்வசத
தினைரப்பட வி_ாவில், இந்திRன் பச ாரமா
பிரிவில் இடம்வெபறும். நம்மூர் ாரு…ா னை
முக்கிR கதாபாத்திர மாக்கி, 'தபரcகதா' என்`
இவருனைடR படம், சப ப்பட்ட படம்.
கன் டத்தின் புகழ் வெபற்`, சக. வி.
சுப்பண்cாவின் உ`வி ர். அவர் வெகாடுத்த
சமரி வெ ட்டன் மற்றும், எரிக்பர்ச ாவும்,
நம்மூர் கிருஷ்c ாமியும் இனைcந்து எழுதிR
இந்திR சினிமா பற்றிR புத்தகங்களும், கன் ட
தினைரப்பட வரலாற்றில் னைமல் கல்லாய் பதிந்து
சபா ' ம்ஸ்காரா' என்` தினைரப்படமும்,
B.Pharm படித்து மருந்துக் கம்வெபனியில் சவனைல
பார்த்த இவனைர, பூ ா பிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில்,
சினிமானைவ இRக்க, படிக்க னைவத்திருக்கி`து.
நான்கு முனை`, சி`ந்த படத்திற்கா சதசிR

விருது வாங்கிRவர் கிரீஷ் கா ரவள்ளி
மாத்திரசம. கன் ட இலக்கிRத்தில் ஆழ்ந்த
ஈடுபாடுனைடR இவரது அடுத்த படம், னைவசதகி
எழுதிR ஒரு சிறுகனைதனைR அடிப்பனைடRாகக்
வெகாண்டது. அதில் சுவாரஸ்Rம், அந்த சிறுகனைள
பிர வம் பார்க்கும் மருத்துவச்சியின் சினிமா
சமாகம் பற்றிRது. அந்த கிராமத்து
பிரச் னை களுக்வெகல்லாம் கூட, தான் பார்த்த
சினிமாக்களிலிருந்து, தீர்வுகனைள வெ ால்லும் ஒரு
கதாபாத்திரத்தின் கனைதRாம்.
சினிமாக்க வுகனைள தின்று தின்று,
ஜீரcமாகாமல் கிடக்கும் தமி_கத்திலிருந்து
கிரீஷ்கா ரவள்ளிக்கு நினை`R கனைதகள்
கினைடக்கும். நாங்கள் நடினைககளுக்கு அவர்கனைள வெதய்வமாக்கி - சகாயிசல
கட்டிRவர்கள். நம்முனைடR ஊரின் இலக்கிRம்,
'சினிமாவுக்குப் சபா சித்தாளு’னைவ, கிரீஷ்
கா ரவள்ளிக்கு படிக்கக் வெகாடுக்கலாம். நாங்கள்
இன் மும், சினிமாவில் பார்க்கும்
கதாநாRகர்கனைளயும், கதாநாRகிகனைளயும்தான்
எங்கள் வாழ்க்னைகயின் வழிகாட்டிகளாகக்
வெகாள்கிச`ாம். வெபரும்பாலா ஆண்கள்,

சினிமா நடினைககளின் உருவில்தான் தங்களது
மனை விகனைள அந்தரங்கமாய்
கற்பனிக்கி`ார்கள். வெபண்கள்கூட தங்கள்
கcவர்களின் உருவத்தில் தங்களுக்குப் பிடித்த
சினிமா நடிகர்களின் பிம்பங்களில்தான்
கற்பனித்துக் வெகாள்கி`ார்கள். எல்லா
அநீதிகனைளயும் ாதிச் ண்னைட உட்பட, சினிமா
நடிகர்கள் கனைளந்துவிடுவார்கள் என்று நாங்கள்
இன் மும் நம்புகிச`ாம். மூகத் தீர்வுகசள
சினிமாவில்தான் இருக்கி`து என்று நம்புகி`
வெபரும் பான்னைமசRார் வெகாண்ட
தமிழ்நாட்னைடப் பற்றி, கிரீஷ்கா ர வள்ளிக்கு
விவரமாய் வெ ால்ல சவண்டும்.
இன்னுவெமாரு சுவாரஸ்Rமா மனைலRாளப்
படமும் இந்த வி_ாவில் பார்க்க கினைடத்தது.
'அரிம்பரா' (மரு) என்பது படத்தின் தனைலப்பு.
மனைலRாள புகழ்வெபற்` எழுத்தாளர்,
ஓ.வி.வி?Rன் எழுதிR கனைத - முரளி நாRர் என்`
இRக்குநரின் இRக்கத்தில், வெநடுமுடி சவணு
முக்கிR பாத்திரத்தில் நடிக்க,
படமாகியிருக்கி`து.

படம் ஓடி, பாதி வருகி` வனைர, இந்தப் படத்தின்
கனைத வெRன் என்று சRாசிக்க னைவக்கி` மாதிரி,
ஒரு இRல்பா , நாRர் குடும்பம் ஒன்றின்,
அன்`ாட ாதாரc குடும்ப நிகழ்வுகள் - ஒரு
சவகமும் பரபரப்பும் இல்லாமல், காட்சிகளாய்
விரிந்துக் வெகாண்டிருக்கி`து. பிரச் னை , குடும்பத்தனைலவன் - கனைதத் தனைலவன் அந்த
நாRரின், தாவாங்கட்னைடயில் சதான்றும் ஒரு
சிறிR மருவில் ஆரம்பமாகி`து. முகச் வரம்
பண்ணுகி` ஒரு நாளில், கண்டுபிடிக்கப்படுகி`
ஒரு சிறிR மரு, ஆரம்பத்தில் அதிர்ஷ்டத்தின்
அறிகுறிRாக மனை விRால் சபாற்`ப்பட்டு, பின்
அந்த மரு வெபரிதாக வளர ஆரம்பிக்கும்சபாது,
அனைத நீக்க அறுனைவச் சிகிச்னை சமற்வெகாள்ள
வற்புறுத்துகி` அளவிற்கு சபாய், அந்த மரு
இன் மும் வெபரிதாக, வெகா வெகா வெவன்று,
வெபரிRாரின் தாடி நீளம், சதன் கூட்டு ஆனைட
மாதிரி வளர்கி`சபாது, அது வெதாற்று சநாசRா
எ , பRந்து சபாய் மனை வி தன்னுனைடR
ஏழுவRது மகச ாடு னைவத்திRம் பார்க்க வந்த
டாக்டசராடு ஓடிப் சபாகி`ாள். அ ானைதRாய்
விடப்பட்ட நாRனைர, பண்னைcRாளின்

குடும்பம்தான், பணிவினைட வெ ய்து, கூட இருந்து
கவனிக்கி`து. அதிலும் கூட பிரச்சினை தான்.
கடுகாய் சதான்றிR மரு, படத்தின் கரு, எல்லா
உ`வுகளும் ஒரு வெமலிதா இனை_யில்தான்
பின் ப்பட்டிருக்கி`து என்` எதார்த்தம், அந்த
இனை_கள் சிதறும்சபாது, உcரமுடிகி`து.
ஆ ாலும்கூட, அளவுக்கு அதிகமா
அ_குcர்ச்சிசRாடு படம்பிடிக்கப்பட்ட
படத்தின் முற்பகுதினைR ஒப்பிடும்சபாது,
மருவளர்ந்து, நாRர் தனித்துவிடப்பட்ட பி`கு,
நடக்கும் நிகழ்வுகளில், படம் வெராம்ப நீளமாய்
இருப்பனைதப்சபால உcரனைவக்கி`து. அப்படி
நீட்டியிருக்க சவண்டாசமா? ஆ ாலும்
வித்திRா மா படம். ம்பவங்களின்
விறுவிறுப்பின்னைமனைR, எடிட்டிங்கில் கூட
ரிபண்c முடிRவில்னைல என்பது குனை`தான்.
ஒற்னை` இலக்கத்தில் படம் எடுக்கும், குட்டி
நாடு. நார்சவயிலிருந்து ஒரு படம் 'நான் தீ ா'
என்` வெபRரில். ஒரு சிறு வெபண், தன்னை
அறிRாமல், தன் தாயின் ாவுக்கு காரcமாகும்
ஒரு சகாரமா விபத்னைத ஏற்படுத்திவிடுகி`ாள்.

அதன் காரcமாக, தந்னைதயின் நிரந்தர
வெவறுப்புக்கும் ஆளாகி, முழுவதும்
வெபற்`வர்களின் அன்பின்றிசR வளர்வதால்,
மூர்க்கமாய் வளர்கி`ாள். திருமcம் கூட,
அவனைளச் ாந்தப்படுத்தவில்னைல. இனை
இதப்படுத்துகி`து. கனைடசியில், அவர்கள்
வீட்டிற்கு வரும் ஒரு ரஷ்Rனின் உ`வில்,
ஆண்டுக்கcக்காய் அன்பிற்கு ஏங்கிR உள்ளம்
அனைமதினைRப் வெபறுவதாய் கனைத.
அற்புதமா கடற்கனைர பகுதியில்,
பிரம்மாண்டமா அரங்க அனைமப்புகசளாடு,
மரிRா சபான்னிவி என்` நடினைகயின் சி`ந்த
நடிப்பில், பிரமிக்க னைவக்கும் பின் ணி ஒலி
ச ர்க்னைகசRாடு, எல்லாவற்னை`யும்
காட்சிப்படுத்தும் டான்லஸ்டன் என்` சகமரா
கனைலஞனின் படப்பிடிப்பில், படம்
பார்னைவRாளர்கனைள அந்த 120 நிமிடங்களிலும்
கூடசவ னைவத்துக் வெகாள்கி`து.
இன்னுவெமாரு சுவாரஸ்Rமா படம், வெ க்சகாஸ்சவாவிRா நாட்டின் தRாரிப்பில்.

சினிமா ஆரம்பித்த, லூமிRர் காலத்தில்,
வெ க்சகாஸ்சவாவிRா நாட்டில், சினிமா
காலூன்`, மிகுந்த சிரமங்கள் எதிர்வெகாண்ட
விக்டர் வெபான்றிசRா பற்றியும், அவர்
மாதிரிRா முன்ச ாடிகள் பற்றியும், ஆவcப்
படமாக இல்லாமல், அப்சபானைதR
முனை`யிசலசR படம் பிடித்து, கனைதRாய்
விவரித்த, 'அந்த அற்புதமா மனிதர்கள்' என்`
படம்.
சினிமாவின் ?
த்திலும், அதன் ஆரம்ப
ஸ்தாபிதத்திலும், பாடுபட்ட கனைலஞர்கள்,
எல்லா நாடுகளிலும், சுவாரஸ்Rமா வர்கசள.
இந்திRா உட்பட தமிழ்நாட்டிலும் இரண்டாவது
உலக யுத்தம் வனைர, சினிமா, இந்திRாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் கனைலஞர்கள் னைகயில்தான்
இருந்தது. அதற்குப் பி`குதான், கறுப்புப்
பcக்காரர்களின் னைககளில் சினிமா
அனைடக்கலமா து.
இரண்டாவது யுத்தம் முடிந்து, 60 ஆண்டுகளுக்கு
சமலாகியும், இந்த கறுப்புப்
பண்வனைலயிலிருந்து சினிமானைவ மீட்கசவ

முடிRவில்னைல. பனை_R படங்கனைள
காண்பிக்கும், விண்சடஜ் வெ…ரிட்சடஜ் என்`
அனைமப்பு, வெ ன்னை யில் டி ம்பர் இனை சீ னை
வெRாட்டி, எம். எஸ். சுப்புலட்சுமி பாடி, நடித்த
1941 ல் வெவளிவந்த ாவித்ரினைR, அகன்`
வீடிசRாவில் தினைரயிட்டது ரம்மிRமாக
இருந்தது.
ாவித்திரிRாக நடித்தது, எம்.எஸ்.இல்னைல.
ாந்தா ஆப்சட என்` மராத்தி நடினைக. எம். எஸ்.
சுப்புலட்சுமி நாரதராக நடித்திருந்தார்.
T.G.வடிசவலு நாRக்கர் (இவர் படங்கனைளயும்
இRக்கிRவர்) இந்த படத்திற்கு வ ம்
எழுதியிருந்தார். த்திRவான் ாவித்ரி கனைததான்.
ாவித்ரிRாக நடித்த மராத்திR நடினைக, இந்த
படத்தில் நடிப்பதற்காக ஒரு வருடம்
காத்திருந்து, வெ ன்னை வந்து, மயிலாப்பூரில்
தங்கி, தமிழ் கற்றுக் வெகாண்டு இந்த படத்தில்
அவர் பாடசவண்டிR பாடல்கனைளயும்,
சப சவண்டிR வ ங்கனைளயும் தமிழிசலசR
தன் குரலில் வெ ய்திருக்கி`ார்.

ாந்தா ஆப்சட 'துனிRா - நா - மச ' என்`
படத்தில் நடித்து புகழ் வெபற்`வர். மதர் இந்திRா
என்` பத்திரினைக ஆசிரிRர் பாபுராவ் பட்சடனைல,
தன்னை கிண்டல் வெ ய்து எழுதிRதற்காக,
அவருனைடR இருப்பிடத்திற்சக வெ ன்று
கன் த்தில் அனை`ந்தவர்.
தமிழ் கற்றுக்வெகாண்டுதான், தமிழ் படத்தில்
நடிக்க சவண்டும் என்பதற்காக நடினைகRாக
வெவளிசR வெதரிRாமலிருக்க, ஆண்சவடம்
சபாட்டு, ஆறுமாத காலம், மயிலாப்பூரில் ஒரு
வீட்டின் மRலனை`யில், க சிரத்னைதRாய்,
தமிழ் கற்றுக் வெகாண்டு இந்த படத்தில் சபசிR
வ த்திலும், பாடிR பாடலிலும் மராத்திR
உச் ரிப்சப இல்னைல.
சினிமாவின் ஆரம்பகாலம் நன்`ாகத்தான்
இருந்திருக் கின்`து. இந்த தமிழ்ப்படம், முழுக்க
முழுக்க கல்கத்தாவில் தRாரிக்கப்பட்டிருக்கி`து.
இந்தப் படத்தின் சமக்கப் கனைலஞர், நடினைக
வி.என். ?ா கியின் கcவர் கcபதிபட்.
1940 களில், ஒரு வெபண், நாரதராய் ஆண்
சவடமிட்டு படம் முழுக்க நடிப்பதில் எம்.எஸ்.

ஒரு புதிR ாதனைRத்தான் அந்த நாளில்
நிகழ்த்தியிருக்கி`ார். 16 பாடல்கள். ஆ ாலும்,
அந்த நாளில் இந்த படம் வெபாருளாதார ரீதியில்
வெவற்றி வெப`வில்னைல.
படத்தின் முற்பகுதியில் பின் ணி இனை சR
இல்லாமல் காட்சிகள். வித்திRா மா
அனுபவம். இன்னுவெமாரு பனை_R படம், 1942 ல்
வெவளிவந்த கண்cகி. பி.யூ.சின் ப்பா
சகாவல ாக, பி. கண்cாம்பா கண்cகிRாக,
இளங்சகாவனின் தினைரக்கனைத வ த்தில்.
இளங்சகாவன் 1942 ல் எழுதிR
வ த்திற்காகசவ இந்த படத்னைத பார்க்கலாம்.
கண்cகி கனைத, திரிக்கப்பட்டு நாடகமாக
நடிக்கும்சபாது, அந்த நாடகத்னைத பார்க்க சநர்ந்த
உ.சவ. ாமிநாத அய்Rர், ம ம் வெநாந்து, நாடக
அரங்கிலிருந்து வெவளிசRறிRதாக பம்மல்
ம்மந்த முதலிRார், தன்னுனைடR ’நடிப்புக்
கனைலயும் சபசும் படக் காட்சியும்' என்` நூலில்
குறிப்பிட்டிருக்கி`ார்.
ஆ ால், கண்cகியின் கனைத எத்தனை சRா
விதங்களில் திரிக்கப்பட்டு, இன்னை`க்கும்

வ_க்கத்தில் இருக்கி`து. மதுனைரயிசலசR, மிக
வித்திRா மா ஒரு கண்cகி கனைத, அதற்கா
சகாயிலின் பின் ணிசRாடு இன் மும்
வ_க்கத்திலிருக்கி`து.
ஆ ாலும், கண்cகி, சகாவலன், கால் சிலம்பு,
நீதி தவ`ானைம என்` அளவிசலசR அந்த
காப்பிRத்னைத இன்னும் எத்தனை முனை`
சவண்டுமா ாலும், சினிமாவாக்கலாம் என்று
சதான்றிRது. இளங்சகாவனின் கண்cகினைRப்
பார்த்தசபாது.
பம்மல் ம்பந்த முதலிRார், மக்களுக்குத்
வெதரிந்தது என்பதற்காகசவ, வெதாடர்ந்து வள்ளித்
திருமcம், நல்லதங்காள் சபான்`
நாடகங்கனைளசR நடத்திக் வெகாண்டிருக்காமல்,
புதிதாக, மூக நாடகங்கனைள எழுதவில்னைல
என்`ால், நாடகக் கனைல அழிந்துவிடும் என்`ார்.
ஆகசவ, எதற்கு கண்cகினைRத் திரும்பவும்
படமாக எடுக்கசவண்டும் என்` நினை ப்பில்
2003 ல் புதிதாக கனைதகள் எழுதி சினிமாவாக
எடுத்து, காசு பcத்தில், சகாடிகனைள

அள்ளிக்குவித்த 10 படங்களின் பட்டிRல் ஒன்று
வந்திருக்கி`து (வரினை ப்படிதான் வசூலும்).
1 ாமி, 2.திருடா திருடி, 3. தூள், 4. வெ?Rம், 5.
காக்க காக்க 6. காதல் வெகாண்சடன், 7. பாய்ஸ், 8.
திருமனைல, 9. பிதாமகன், 10. பார்த்திபன் க வு.
5 சகாடி ரூபாய் வெ லவில் ஒரு தமிழ்படம்
தRாரித்து, 16 சகாடி ரூபாய் ாமி படம்
வசூலித்ததாகவும், திருடா திருடி 2 சகாடி ரூபாய்
தRாரிப்பு வெ லவில் 12 சகாடி ரூபாய்
வசூலித்ததாகவும், தூள் 7 சகாடி தRாரிப்பு
வெ லவில் 12 சகாடி வசூலித்ததாகவும்
வெ ால்லுகி`ார்கள்.
பாக்கி 7 படங்களும் அந்த அளவிற்வெகல்லாம்
இல்னைல என்`ாலும், லாபம் வசூலித்துக்
வெகாடுத்ததாகவும் வெ ய்திகள் வெ ால்கின்` .
2003 ல் வெவளிவந்த 97 தமிழ் படங்களில், சமசல
குறித்த 10 படங்கனைளத் தவிர இன்னும் ஒரு 6
படங்கள் சபாட்ட கானை எடுத்திருக்கி`தாம்.
பாக்கி 81 ம் நஷ்ட கcக்கில் சுமார் 250 சகாடி
ரூபாய் இ_ப்பாம்.

சமசல குறித்த 10 படங்களும், நகரங்களில்
வசிக்கி` சினிமா ரசிகர்கள்தான் வெவற்றி வெப`
வெ ய்திருக்கி`ார்களாம். இப்சபாவெதல்லாம்
கிராமத்துக்காரர்கள் சினிமா வசூலில் 5 ல் ஒரு
பங்கு வசூனைலத்தான் வெகாடுக்கி`ார்களாம்.
வெபாறுக்கித்த மாய் சபாலீஸ் வெ Rல்படலாம்
என்` கனைததான் 2003 ல் அதிக வசூனைல அள்ளிக்
குவித்த படம். நம்முனைடR கனைதகள் பம்மல்
ம்பந்த முதலிRாரின் அர்த்தங்களில் மூகக்
கனைதகளாக வெகாள்ளலாமா? பட்டிRலில் உள்ள
பாக்கிப்படங்களின் கனைதகனைளயும்
உள்ளிட்டுத்தான் இந்த ந்சதகம்.
? வரி 2004

1945 ல் தஞ்னை யில் பி`ந்து திருச்சியில் வளர்ந்து
தற்சபாது வெ ன்னை மயினைலயில் வசிக்கும்
திரு.எஸ்.சுவாமிநாதன், கடந்த 45 ஆண்டுகளாகத்
வெதாடர்ந்து பனைடப்பிலக்கிRம் சினிமா நாடகம்
ஆய்வு ஆகிR தளங்களில் இRங்கி வருபவர்,

பாதல் ர்க்காரிடம் வெபற்` நாடகப் பயிற்சி
அனுபவங்கனைள 'ம சில் பதிஞ் காலடிச்
சுவடுகள்' எனும் புத்தகமாக்கிRதுடன், புரினை
கண்cப்பத்தம்பிரான் மற்றும் சிட்டி வெப.சகா.
சுந்தரரா?ன் ஆகிசRாரது
ஆவcப்படங்கனைளயும் உருவாக்கிRவர்.
வீதி, பரீக்ஷா நாடகங்களில் நடித்துள்ளதுடன்,
திருச்சி நாடகம் ங்கம் மூலம் நவீ
நாடகங்கனைள இRக்கி நடித்துள்ளார்.
இந்திR அரசு பல்சவறு மாநிலத் தனைலநகர்களில்
நடத்தும் ர்வசத தினைரப்பட வி_ாக்களில்
பிரதிநிதிRாக பங்சகற்று வருவதுடன், தி மணி
முதலா நாசளடுகளிலும் அகில இந்திR
வாவெ ாலியிலும் பதிவுகள் வெ ய்துள்ளார்.
குறும்படங்கள், ஆவcபடங்கள், சநர்முக
சபட்டிப் பதிவுகள் எ இவரது வீச்சு
குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்று', 'விஸ்வரூபம்’ ஆகிR சிற்றிதழ்கனைள
நடத்தியுள்ளதுடன், திருச்சி வா கர் அரங்கில்
புதுக்கவினைத கருத்தரங்கம் முதலா
குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகனைள

நடத்தியுள்ளதுடன், பல்சவறு இலக்கிR
இதழ்களிலும் வெதாடர்ந்து எழுதிவருகி`ார்.
இலக்கிRம், சினிமா, நாடகம் ஆகிRவற்றில்
த்திR சவட்னைகயுடன் கூடிR சதடல்கனைள
பிரதா ம் எ க் கருதும் திரு. எஸ்.
சுவாமிநாதனின் கட்டுனைர அடங்கிR 'அர்த்தம்
இRங்கும் தளம்' நூல் அண்னைமயில் இRல்
வெவளியீடாக வந்துள்ளது.
எழுத்து நாடகம் சினிமா - ச ாதனை களும்
ாதனை களும் எனும் இந்நூல் ஒரு வரலாற்று
ஆவcமாக (Reference) விளங்குகி`து.

