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வணக்ைம்... 

ஒரு படத்கை பற்றிய விைர்சனம் அந்ை படத்கை எந்ை வகையிலும் பாைிக்ைப் 
ஜபாவைில்கை. படம் பார்ப்பவர்ைள் பார்த்துக் கைாண்டுைான் இருப்பார்ைள். பார்க்ை 
விரும்பாைவர்ைள் எந்ை ைாைத்ைிலும் பார்க்ைப் ஜபாவைில்கை. ஆனால் 
முத்ைாய்ப்பாை வரும் நல்ை படங்ைகை கைாண்டாடஜவண்டிய ைடகை 
நைக்ைிருக்ைிறது. அகை சையத்ைில் பில்ட்-அப்ஜபாடு வந்து ஊகை ஏைாற்ற 
முயற்சிக்கும் படங்ைகை அைச ஜவண்டிய கபாறுப்பும் நைக்ைிருக்ைிறது. ைாை 
புத்ைைத்ைில் படங்ைைின் இருப்கப பற்றிய ைருத்துக்ைகை பைிவு கசய்யஜவண்டியது 
ைசிைர்ைைின் ைடகை... 

இங்கு ைசிைர்ைள் என்று குறிப்பிடப்படுபவர்ைள், ைிகைப்படங்ைைின் ைசிைர்ைள். 
நடிைர்ைைின் ைசிைர்ைள் அன்று. உைை ைிகைப்படங்ைகை எந்ைகவாரு 
‘ஓைவஞ்சகன’யும் இல்ைாைல் பார்க்கும் ைசிைன்  என்ற முகறயில் இங்கு இந்ை 
விைர்சனங்ைகை பைிவு கசய்ைிஜறன். 

இகவ கவறும் ைிகைப்பட விைர்சனங்ைைன்று. உைைத் ைிகைப்படங்ைகைப் பற்றி 
ஆழ்ந்ை புரிைல் கைாண்ட ஒரு ைசிைனின் ைருத்துக்ைள். விைர்சனங்ைைினூஜட 
ைிகைக்ைகை உத்ைிைள், சினிைாகவப் பற்றி ஒரு சைாசரி ைசிைனுக்கு இருக்ை 
ஜவண்டிய புரிைல்ைள், எந்ை வகையான சினிைாகவ ஏற்றுக்கைாள்வது, எந்ை 
வகையான சினிைாகவ நிைாைரிப்பது ஜபான்ற ைருத்துக்ைள், என பல்ஜவறு 
விடயங்ைகைப் பற்றி விவாைித்துள்ஜைன்.   

பல்ஜவறு ஜநைங்ைைில் பல்ஜவறு ைைங்ைைில் கவைியான ைிகைக் ைட்டுகைைைின்  
கைாகுப்பு இது. படியுங்ைள். பைிருங்ைள். 

அன்புடன் 

அைவிந்ைகுைார் சச்சிைானந்ைம் 

எழுத்ைாைர், ைிகைக்ைகை ஆஜைாசைர்  

கசன்கன, இந்ைியா 

www.aravindhskumar.com 

aravindhskumar@gmail.com 
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‘ஜேம்ஸ் பாண்ட்’ ைைாப்பாத்ைிைம் ைிகையில் 
உைவத் கைாடங்ைி இந்ைாண்ஜடாடு ஐம்பது 
வருடம் நிகறவு கபறுைிறது. ைிகுந்ை 
எைிர்ப்பார்புைளுக்ைிகடஜய இந்ைாண்டு 
கவைிவந்துள்ை “ஸ்கைஃபால்”, பாண்ட் 
வரிகசயில் இருபத்ைிமூன்றாவது படம்.  

இங்ைிைாந்து உைவுத்துகற அைிைாரி 
ஜேம்ஸ் பாண்ட்டின் அசத்ைைான 
சாைசங்ைள் இந்ைப் படத்ைிலும் 
கைாடர்ைிறது. அைசாங்ை இைைசியங்ைள் 
அடங்ைிய ஒரு ஹார்ட்டிஸ்க் ைிருடு 
ஜபாய்விடுைிறது. அகை ைண்டு பிடித்து 
கைாடுக்கும் கபாறுப்பு ைைசிய ஏேன்ட் 
ஜேம்ஸ் பாண்ட் 007-யிடம் வந்து 
ஜசர்ைிறது. ஹார்ட் டிஸ்க்கை ஜைடி 
ஜேம்ஸ் பாண்ட் துருக்ைி கசல்ை,  அங்ஜை 
எைிர்பாைாை ஒரு சந்ைர்ப்பத்ைில் அவர் 
கைால்ைப்படுைிறார். முைல் ைாட்சியிஜைஜய 
ைைாநாயைகன கைான்று விட்டார்ைஜை 
என்று அகனவரும் ஆச்சர்யைாை பார்த்துக் 
கைாண்டிருக்ை, உைவுத்துகற அலுவைைம் 
ைாக்ைப்பட்டு பைர் உயிர் இழக்ைின்றனர். 
ஹார்ட் டிஸ்ைில் இருக்கும் ைைசியங்ைகை 
ஒவ்கவான்றாை யாஜைா இகணயத்ைில் 
கவைியிட, கசய்வைறியாது ைவித்து 
நிற்ைிறது உைவுத்துகற. அந்ஜநைத்ைில் 
ஆபத்பாந்ைவனாய் ைீண்டும் வந்து 
ஜசர்ைிறார் பாண்ட், ஜேம்ஸ் பாண்ட்.   

ைான் இறக்ைவில்கை என்றும், 
ைகைைகறவாை இருந்ைைாைவும் 
விவரிக்ைிறார் பாண்ட். ஒஜைடியாை 
ைகைைகறவாை இருந்துவிடாைல், 
ஆபத்துைள் நிகறந்ை உைவுத்துகற 
பணிக்கு ஏன் ைீண்டும் வந்ைாகயன 
அகனவரும் வினவ, நாடு 
ஆபத்ைிைிருக்கும் ஜபாது ைான் ஒைிந்துக் 
கைாள்வது உசிைைாைாகைன்றும், ைனக்கு 
ஜைசப்பற்று அைிைகைன்றும் பாண்ட் 
கசால்வது ‘நச்’. 
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ஹார்ட் டிஸ்க்கை ைிருடியவன் ஒரு ைீவில் ஒைிந்ைிருப்பகை ைன் பை யுக்ைிைகை 
பயன்படுத்ைி ைண்டுபிடுக்ைிறார் பாண்ட். அங்கு கசன்றதும்ைான் கைரிைிறது 
முன்னால் ைைசிய உைவாைி சில்வா ைான் அகனத்து சைிச்கசயல்ைளுக்கும் 
ைாைணகைன்று. அவஜனாடு சண்கடயிட்டு அவகன கைது கசய்து ைண்டன் 
சிகறயில் அகடக்ைிறார் பாண்ட். அங்ைிருந்து ைப்பிக்கும் சில்வா உைவுத்துகற 
ைகைவிகய கைாகை கசய்ய ைிட்டைிடுைிறார். இகையறிந்து  ைீண்டும் ைைத்ைில் 
குைிக்ைிறார் பாண்ட். கபரும் ைிறகைசாைியான சில்வாவிடைிருந்து உைவுத்துகற 
ைைசியங்ைகையும், ைகைவிகயயும் எப்படி பாண்ட் ைாக்ைிறார் என்பஜை ைீைிக் 
ைகை. 

துருக்ைியில் பிைைாண்டைான ையில் சண்கடஜயாடு கைாடங்குைிறது படம். பின் 
படம் முழுக்ை பிைைாண்டத்ைிற்கு பஞ்சஜையில்கை. சண்கடக் ைாட்சிைஜைாடு 
பாண்ட் படங்ைளுக்ஜை உரித்ைான நகைச்சுகவயும் படத்ைில் இகழஜயாடுவவைால், 
இறுைிவகை கைாய்வின்றி ைகை நைர்ைிறது.  

இந்ைபடத்ைில் பாண்ட் ஜவடம் பூண்டிருப்பவர் ஜடனியல் ைிஜைக் (Daniel Craig). 

இைற்க்கு முன் அவர் பாண்டாை நடித்ை இைண்டு படங்ைகை விட இப்படத்ைில் 
அருகையாை நடித்துள்ைார். இவர் இந்ைப் படத்ைில் கசய்ைிருக்கும் பை ரிஸ்ைான 
சண்கடக்ைாட்சிைைின் மூைம், ைற்ற பாண்ட்ைகை விட ைனித்து நிற்ைிறார், 

இது வகை வந்ை பாண்ட் பட வில்ைன்ைைிஜைஜய ைிைவும் புத்ைிசாைியான 
வில்ைன் சில்வா ைான். ைம்ப்யூட்டர் ஹாக்ைிங் முைல் பாம்ப் கவப்பது வகை 
அகனத்கையும் கவகு சாைாைணைாை கசய்ைிறார். ைன் ஹாக்ைிங்  ைிறகைமூைம்  
அைசாங்ைத்கைஜய ைிணறடிக்ைிறார். சில்வா ைைாபாத்ைிைத்ைில் சிறப்பாை 
நடித்ைிருப்பவர் ஜேவியர் பர்கடம். சிறந்ை நடிைருக்ைான விருதுைகை பை முகற 
குவித்ைவர். இந்ை படத்ைிற்கும் அவருக்கு பை விருதுைள் 
ைாத்துக்கைாண்டிருக்ைிறது.  

படத்கை இயக்ைியிருப்பது ஆஸ்ைார் விருதுப் கபற்ற இயக்குனர், சாம் கைன்டிஸ். 
அவரின் ைிறகைக்கு இப்படம் இன்னும் ஒரு சான்று. படத்ைின் ைிைப் கபரிய பைம் 
ஒைிப்பைிவு. ஜைம்பாைங்ைள், அருவிைள், ையில் கபட்டிைள், நீர் நிகைைள் என 
அகனத்து மூகை முடுக்குைைிலும் புகுந்து ஒைிப்பைிவு கசய்துள்ைார் ஜைாேர் 
டீக்ைின்ஸ். இவர் உைைின் ைகைசிறந்ை படங்ைள் பைவற்றிற்கு ஒைிப்பைிவு 
கசய்ைவர் என்பது குறிப்பிடத்ைக்ைது. 

இப்படத்ைில் ைாட்டப்படும் சுைங்ைப்பாகை, பாைாை அகை, பிைம்ைாண்ட வடீுைள் 
ஜபான்றகவ உண்கை ஜபால் ைாட்சியைித்ைாலும், அகவ பிைபை  ைகைஇயக்குனர் 
கடன்னிஸ் ைாஸ்னரின் ைனித்ைிறகையில் உருவான கசட்டுைள் என்றறியும் ஜபாது 
ஆச்சர்யப்படாைல் இருக்ைமுடியவில்கை. பை ைிகறகைசாைிைள் கூட்டு ஜசர்ந்து 
“ஸ்கைஃபால்” ைிகைப்படத்கை ைிறம்பட கசதுக்ைிவிட்டனர். 
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இது பாண்ட் படங்ைைின் அகை கசன்ட்சுரி வருடகைன்பைால், பகழய பாண்ட் 
படங்ைகை நிகனவு கூறும் வகையில் சிை ைாட்சிைகை அகைத்துள்ைனர். 
குறிப்பாை ைிைவும் பிைபைைான பாண்ட் ைீம் ம்யுசிக்கையும், அவரின் பகழய 
ைாகையும் இந்ைப் படத்ைிலும் பயன் படுத்ைி கைைட்டல்ைகை அள்ளுைின்றனர். 
கைாத்ைத்ைில் ைனக்கு நிைர் ைான் ைான் என்று ஸ்கைஃபால் படத்ைின் மூைம் 
ைீண்டும் ஒரு முகற நிருபித்துவிட்டார் பாண்ட். 

* 

அயன் ஃபிகைம்ைிங் (Ian fleming) என்ற பிைபை ஆங்ைிை எழுத்ைாைர் உருவாக்ைிய 
ைைாபாத்ைிைஜை ஜேம்ஸ் பாண்ட். அவர் 1952-ஆம் வருடம் எழுைிய ‘ைாசிஜனா 
ைாயல்’ என்ற நாவைில் ைான் ஜேம்ஸ் பாண்ட் முைன்முைைில் உைாவருைிறார். 
பிரிட்டிஷ் உைவுத்துகறயிலும், பத்ைிரிகை துகறயிலும் ஃபிகைம்ைிங் 
பணிபுரிந்ைைால், உைவுத்துகற பின்னணியில் அகைந்ை பாண்ட் ைகைைகை 
அவைால் ைத்ரூபைாை எழுைமுடிந்ைது. ஜைலும் ைான் நிேவாழ்க்கையில் சந்ைித்ை 
பை உைவாைிைைின் குணாைிசியங்ைகை அடிப்பகடயாை கைாண்ஜட பாண்ட் 
ைைாப்பாத்ைிைத்கை உருவாக்ைியாைாை அவர் குறிப்பிடுைிறார்.  

அக்ைகைைள் கவைிவந்ை சிை ஆண்டுைைிஜைஜய ைிைவும் பிைபைைாை, 1962-ஆம் 
ஆண்டு, முைல் பாண்ட் ைிகைப்படம் கவைியானது. ஃபிகைம்ைிங்ைின் “Dr.No” என்ற 
நாவகை ைழுவி குகறந்ை கசைவில் எடுக்ைப்பட்ட அந்ை படம் கபருைைவு 
ைசிைர்ைகை ஈர்க்ைஜவ, ‘பாண்ட் சீரிஸ்’ பிறந்ைது. அன்று முைல் இன்று வகை 50 

வருடங்ைைாை பாண்ட் இன்னும் ைசிைர்ைகை ஈர்த்துக் கைாண்ஜடயிருக்ைிறார். 

ஃபிகைம்ைிங்ைின் ைகறவிற்கு பின் பைர் பாண்ட் நாவல்ைள் எழுைிவிட்டனர். 
அந்நாவல்ைகைத் ைழுவி பை ைிகைப்படங்ைளும் எடுத்ைாைிவிட்டது. ஆனால் 
பாண்ட் ைைாப்பாத்ைிைத்ைின் ைந்கை ஃபிகைம்ைிங் என்பைால், அவருக்கு ைரியாகை 
கசய்யும் கபாருட்டு இன்று வகை பாண்ட் ைிகைப்படங்ைைின் கடட்டிைில் 
ஃபிகைம்ைிங்ைின் கபயஜை முைைில் இடம்கபறும். 

உைைின் முைல் பாண்ட் ைிகைப்படத்ைில் பாண்ட் ைைாப்பாத்ைிைத்கை ஏற்றவர் சீன் 
ைன்ஜனரி (Sean Connery).  அவஜைாடு ஜசர்த்து இதுவகை ஆறு கவவ்ஜவறு நடிைர்ைள்- 
ோர்ஜ் ஜைசன்கப (Geroge Lasenby), ஜைாேர் மூர் (Roger moore), ைிஜைாத்ைி டால்டன் 
(Timothy Dalton), பியர்ஸ் பிைான்சன் (Pierce Bronson),  ஜடனியல் ைிஜைக்- பாண்ட் 
ைைாப்பாத்ைிைத்ைில் நடித்து விட்டனர். ஆனால் பை ஜைாடி ைசிைர்ைகை 
கைாள்கைக்கைாண்ட பாண்ட் நடிைர்ைள் இருவர்,  ஒருவர் சீன் ைன்ஜனரி. 
இன்கனாருவர் ஜைாேர் மூர். அந்ை வரிகசயில் இப்ஜபாது ஜடனியல் ைிஜைக்கும் 
இடம்பிடுத்துவிட்டார் என்று கசால்ைைாம். அந்ை அைவிற்கு அவர் ஸ்கைஃபால் 
படத்ைின் மூைம் பாண்ட் ைைாப்பாத்ைிைத்ைிற்கு புது கைருஜைற்றியுள்ைார்.  

இதுவகை கவைிவந்ை 23 பாண்ட் படங்ைைில். அைிை படங்ைைில் நடித்ைவர் ஜைாேர் 
மூர், கைாத்ைம் ஏழு படங்ைள். ோர்ஜ் ஜைசன்கப, ‘On Her Majesty’s Secret Service’ என்ற 
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ஒஜை ஒரு படத்ைில் ைட்டும் பாண்டாை நடித்துவிட்டு ஒதுங்ைிக் கைாண்டார். பாண்ட் 
படங்ைைிஜைஜய அைிை விைர்சனத்ைிற்கு உள்ைான படமும் இதுஜவ. 

உைைைவில் ஜேம்ஸ் பாண்ட்டிற்கு இருக்கும் ைசிைர்ைள் ஏைாைம். அவர் 
அன்றுகைாட்டு இன்றுவகை  ‘பாண்ட். ஜேம்ஸ் பாண்ட்’ என்ற ஒற்கற வரி பஞ்ச் 
வசனத்கைஜய ஜபசினாலும், துைிக்கூட சைிப்பு ஏற்படுவைில்கை என்பைற்கு 
ைிகையைங்ைில் பறக்கும் கைைட்டல்ைஜை சான்று.  

இங்ைிைாந்து ைைாப்பாத்ைிைைான ஜேம்ஸ் பாண்ட்டிற்கு அந்ை நாட்டில் எண்ணற்ற 
ைசிைர்ைள் இருப்பது ஆச்சர்யைில்கை. ஆனால் இங்ைிைாந்ைிற்கு இகணயாை 
இந்ைியாவிலும் பாண்டிற்கு ைசிைர்ைள் இருப்பஜை அகனவரின் புருவத்கையும் 
விரியகவக்ைிறது. இயல்பாைஜவ இந்ைியர்ைளுக்கு அக்ஷன் படங்ைள் என்றால் 
கைாள்கை பிரியம். அைனால்ைான் ப்ருஸ்ைீ, ோக்ைிசான், ஜேம்ஸ் பாண்ட் என 
அகனவரின் படங்ைளும் இங்கு சக்கைப்ஜபாடு ஜபாடுைின்றன. இைில் ைவனிக்ைத் 
ைகுந்ை விடயகைான்றுண்டு. ப்ருஸ்ைீயும், ோக்ைிசானும் ைைாநாயைர்ைள். ஆனால் 
பாண்ட் ஒரு ைைாபாத்ைிைம். அந்ை ைைாப்பாத்ைிைத்ைில் யார் நடித்ைாலும் படம் 
கவற்றிப் கபற்றுவிடுைிறது. அந்ை அைவிற்கு பாண்ட் இந்ைிய ைசிைர்ைகை 
ஈர்த்துள்ைார் என்றால் அது ைிகையல்ை. 

இங்ைிைாந்து, இந்ைிய ைசிைர்ைள் ைட்டுைல்ைாது உைை ைசிைர்ைகையும் பாண்ட் 
ைவர்ந்ைைற்கு இன்கனாரு ைாைணம், அவர் ஒரு சைாசரி ைனிைர் என்பஜை. 
ஜபட்ஜைன், சூப்பர்ஜைன் ஜபான்று பாண்ட் சூப்பர் ஹீஜைா அன்று. அவர் ஒரு சைாசரி 
உைவாைி. எந்ை ஒரு அைானுஷ்ய சக்ைியின் உைவியுைின்றி அவர் ைீயவர்ைகை 
அழிக்ைிறார். அவருக்கு உைவியாை இருப்பது ஒரு துப்பாக்ைி ைட்டுஜை. ைற்ற 
ைிகைப்பட ைைாபாத்ைிைங்ைகைவிட, ைசிைர்ைைின் ைனைில் பாண்ட் ஆளுகை 
கசலுத்துவைற்ைான ைாைணமும் இதுஜவ.    

பிைபை இகணயைைம் ‘Askmen.com’ நடத்ைிய ‘World’s 49 most influential men-2012’ என்ற 
ைருத்துக்ைணிப்பில் பாண்ட் முைைிடம் வைிக்ைிறார். இைில் ஆச்சரியப்படக் கூடிய 
விடயகைன்னகவனில், 49 நபர்ைைில் 48 ஜபர் நிே ைனிைர்ைள். பாண்ட் ஒரு 
ைற்பகனக் ைைாப்பாத்ைிைம். 

ைைாச்சாை ரீைியாைவும் பாண்டின் ஆளுகை குறிப்பிடத்ைக்ைது.. ஜைற்ைத்ைிய 
நாடுைைில் கைாண்டாடப்படும் ஹாஜைாவனீ் ைிருவிழாக்ைைில் பாண்ட் ஜவடம் 
பூணுவது இன்றுவகை பிைபைைாை உள்ைது. ைற்ற ைாருஜவடங்ைகை விட பாண்ட் 
ஜவடம்  அகனவைாலும் விரும்பப்படுவைற்க்கு ைாைணம், அவ்ஜவடம் பூணுவது 
ைிைைிை  எைிது. ஒரு கபாம்கைத்துப்பாக்ைியும், ஒரு ஜைாட்டும் இருந்ைால் ஜபாதும். 
பாண்டாை ைாறிவிடைாம். 

ைசிைர்ைைின் ஆைைவு ஒரு புறைிருக்ை, வருைானம் ஈட்டுவைிலும் பாண்ட் 
படங்ைளுக்கு இகண ஜவறில்கை. பைாயிைம் ஜைாடி டாைர்ைகை இதுவகை பாண்ட் 
படங்ைள் ஈட்டியுள்ைது, அைனால்ைான் ைீண்டும் ைீண்டும் ைகடயின்றி பாண்ட் 
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படங்ைள் வந்துக் கைாண்டிருக்ைின்றன. பாண்ட் ைைாப்பாத்ைிை ஜைர்வு ஏஜைா 
வல்ைைசுநாடுைைின் அைிபர் ஜைர்வுக்கு இகணயாை நடத்ைப்படுவைற்கு ைாைணம், 
உைைைவில் பாண்டின் ைவுசு இன்னும் குகறயாைஜை.   

வருைானம் ஈட்டுவைில் பாண்டின் சாைசங்ைகை பாண்டால் ைான் ஜைாற்ைடிக்ை 
முடியும் என்பைில் யாருக்கு ைாற்றுக் ைருத்ைில்கை. இது வகை வந்ை 
படங்ைகைவிட ஸ்கைஃபால் ைிைவும் ஜவைைாை வருைானம் ஈட்டிக் 
கைாண்டுவருவைால், அைிை வருைானம் ஈட்டிய பாண்ட் வரிகசயில் கூடிய 
விகைவில் ஜடனியல் ைிஜைக் முைைிடம் பிடித்து விடுவார். 

ஐம்பது ஆண்டுைைில் பாண்ட் ைைாபாத்ைிைம் பை வகையான ைாற்றங்ைகை 
சந்ைித்துள்ைது. இகடக்ைாைத்ைில் வந்ை பாண்ட்ைள் பறக்கும் ைார்ைள், 
அட்வான்ஸ்ட் கவப்பன்ைள் ஜபான்றவற்கற உபஜயாைித்ைனர். ஆனால் ஸ்கைஃபால் 
ைிகைப்படத்ைில் பாண்ட் ைீண்டும் ஒரு சைாசரி ைனிைானாை உருகவடுத்துள்ைார். 
இப்படத்ைில் இவர் பயன்படுத்தும் ஆயுைம் கவறும் துப்பாக்ைியும், ைத்ைியும் 
ைட்டுஜை. இது பாண்ட் ைைாப்பாத்ைிைத்ைின் ைீைிருக்கும் பிைம்ைிப்கப அைிைரிக்ைிறது. 

ஆோனுபாகுவான ஜைாற்றம், ைிடுக்ைான நகட, அைவான ஜபச்சு, அைவற்ற 
அக்ஷன்-இதுஜவ பாண்டின் அடிப்பகட குணாைிசியங்ைள். அந்ை குணாைிசியங்ைள் 
ஜடனியல் ைிஜைக்ைிற்கு, அவரின் முந்கைய படங்ைகைவிட,  ைிைவும் சிறப்பாை 
கபாருந்ைிவிட்டது. அைனால் ஸ்கைஃபால் ைிகைப்படம் பாண்ட் ைைாப்பாத்ைிைத்ைிற்கு 
புைியகைாரு பரிைாணத்கை கைாடுத்துவிட்டது. அைற்க்கு இந்ை ஒட்டு கைாத்ை 
படக்குழுவின் உகழப்ஜப ைாைணம். புைிய பரிைாணத்ஜைாடு இனி வைப் ஜபாகும் 
ைகைசிறந்ை பாண்ட் படங்ைளுக்கு ஸ்கைஃபால் ைிகைப்படஜை முன்ஜனாடி 
எனைாம். 

அகை நூற்றாண்டாை கைாடரும் பாண்டின் சைாப்ைம் இஜைாடு முடியப் 
ஜபாவைில்கை. நிச்சயம் ைீண்டும் வருவார், பாண்ட். ஜேம்ஸ் பாண்ட்...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   பீட்சா 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படீ்சா கடைிவரி இகைஞன்,கைக்ஜைைாை 
விேய் ஜசதுபைி.அவரின் ைாைைி, அனுவாை, 
ைம்யா நம்பசீன். இருவரும் ஒஜை வடீ்டில் 
வசிக்ைின்றனர். ைஜனாத்ைத்துவ படிப்கப 
பை அரியர் கவத்து படிக்கும் அனுவிற்கு 
ஜபய் ைகைைள் எழுதுவகைன்றால் 
கைால்கைப் பிரியம். கைக்ஜைஜைா ‘ஜபய்  
என்ற வார்த்கைகய ஜைட்டாஜை கவகு 
கைாகைவில் ஓடி விடும் அைவிற்கு 
பயந்ைாங்கைாள்ைி. பை ஜபய்க் ைகைைகை 
கசால்ைி கைக்ஜைகை பயமுறுத்துவது 
அனுவிற்கு பிடித்ை ஒரு விகையாட்டு. 

இந்நிகையில் படீ்சா கடைிவரி  கசய்ய 
ஒரு நாள் ைகடயிைிருந்து ைிைம்பும் 
கைக்ஜைல் ைிைவும் அைங்ஜைாைைான 
நிகையில் ைிரும்பி வை, என்ன ஏது என்று 
ைகடயின் முைைாைி பைற கைக்ஜைல் 
நடந்ை ைகைகய விவரிக்ைிறார்.  
கைக்ஜைல் கசால்லும் ஜபய் ைகை, மூட 
நம்பிக்கையில் ைிகைத்ை அந்ை 
முைைாைிகய ைட்டும் 
பயமுறுத்ைவில்கை, ைியட்டரில் படம் 
பார்க்கும் ஒவ்கவாருவகையும் 
பயமுறுத்துைிறது.   

‘ஸ்ைிைா ஹவுஸ்  எனப்படும் ஒரு கபரிய 
வடீ்டிற்கு படீ்சா கடைிவரி கசய்ய 
கசல்லும் கைக்ஜைல், படீ்சாகவ அந்ை 
வடீ்டின் முைைாைி ஸ்ைிைாவிடம் 
கைாடுத்துவிட்டு பணத்ைிற்ைாை 
ைாத்ைிருக்ைிறார். ைாடிக்கு கசன்ற ஸ்ைிைா 
கவகு ஜநைைாைியும் ைிரும்பி வைாைைாலும், 
ைைண்ட் ைட்டானைால் ைனியாை இருட்டில் 
ைாத்ைிருக்ைாை விரும்பாைைாலும் 
கைக்ஜைல் ைாடி ஜநாக்ைி கசல்ைிறாள். 
அங்கு ஸ்ைிைாவின் பிணம் ைட்டுஜை 
ைிடக்ைிறது. ைிடுைிட்ட கைக்ஜைல் 
அங்ைிருத்து ைப்பிக்ை முயற்சிக்ை வடீ்டின் 
ைைவு ைானாை பூட்டிக் கைாள்ைிறது. 
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இயல்பாைஜவ பயந்ை சுபாவம் கைாண்ட கைக்ஜைல் பூட்டிய வடீ்டிற்க்குள் ைனியாை 
சிக்ைிக் கைாண்டு, பயந்து நடுங்ைி பார்கவயாைர்ைகையும் பயமுறுத்துைிறார். 
கைக்ஜைல் உைவிக்ைாை ைாத்ைிருக்ை, ஸ்ைிைாவின் ைணவர் பாபி வந்து வடீ்டின் 
ைைகவ ைட்டுைிறார். ைான் ைாப்பற்றப் பட்டு விட்ஜடாம் என்ற நம்பிக்கையில், 
கைக்ஜைல் ைைகவ ைிறக்ை முயற்ச்சிக்ை வடீ்டின் உள்ைிருந்து துப்பாக்ைி கவடிக்கும் 
சப்ைம் ஜைட்ைிறது. பயந்ைாவாஜற உள்ஜை கசல்லும் கைக்ஜைலுக்கு ைீண்டும் 
ைாத்ைிருக்ைிறது அைிர்ச்சி, உள்ஜை பாபியும் பிணைாை ைிடக்ைிறார். அங்ஜை உகறந்து 
நிற்பது கைக்ஜைல் ைட்டுைல்ை, பார்கவயாைர்ைளும் ைான். 

ஒரு வழியாை ைப்பி கைக்ஜைல் ைன் வடீ்டிற்க்கு வந்து பார்க்ை அங்ஜை அவரின் 
ைாைைிகய ைாணவில்கை. நடந்ை அகனத்கையும் ைன் முைைாைியிடம் 
சைாக்ைைிடமும் கைக்ஜைல் கசால்ை பயம் அவர்ைகையும் கைாற்றிக்கைாள்ைிறது. 

இறுைியில் அனுவிற்கு என்ன ஆயிற்று, கைக்ஜைல் கசால்ைிஜய ைகை 
உண்கையா, என்பன ஜபான்ற பை ஜைள்விைளுக்கு ைிைிைாை பைில் கசால்ைி 
நம்கையும் ைிைிைகடய கவக்ைிறது படீ்சா. 

‘படீ்சா’ படத்ைிற்கு டிக்கைட் இருக்ைாகவன்று அந்ை பிைபை ைிகையைங்ைில் 
வினவியஜபாது, “இந்ை படத்துக்கைல்ைாம் 5 நிைிஷம் முன்னாடி வந்ைாஜை 
ஜபாதும்..டிக்கைட் ைிகடக்கும்” என்பதுைான் பைிைாை வந்ைது. அருைில் ைாற்றான் 
படத்ைின் ைட்அவுட் பிைம்ைாண்டைாை ைிைட்டிக்கைாண்டிருந்ைது... 

இகை கவறும் ஒரு டிக்கைட் விநிஜயாைஸ்த்ைரின் பைிைாை எடுத்துக்கைாள்ை 
முடியவில்கை. சிறு படங்ைைின் ஜைல் படர்ந்துள்ை ைைிழ் சமுைத்ைின் 
பார்கவயின் கவைிபாஜட அந்ை டிக்கைட் விநிஜயாைஸ்த்ைரின் பைில்.. 

“இவனுங்கைல்ைாம் என்ன படம் எடுத்ைிடப் ஜபாறானுங்ை” “இந்ை படகைல்ைாம் 
எங்ை ஓடப் ஜபாகுது “ என்பன ஜபான்ற பார்கவ.. 

இது ஜபான்ற அகனத்து ஓைவஞ்சகன பார்கவைகையும் ஒஜையடியாை ஒதுக்ைித் 
ைள்ைி ைனித்து நிற்ைிறது ‘படீ்சா’... 

இந்ைிய சினிைாவில் எடுக்ைப் படும் thriller படங்ைள் ைிைக் குகறவு,. அதுவும் ைைிழ் 
சினிைாவில் ைிை ைிைக் குகறவு. 

ைைிழ் சினிைாவில் Thriller படகைன்றால், ஒருவர் கைாகை கசய்துக் கைாண்டு 
ைிரிவார். ைத்ைிகய க்ஜைாஸ்-அப்பில் ைாட்டிஜய பயமுருத்ை முயற்சிப்பார்ைள். 
Horror படகைன்றால் கசத்து ஜபான ைருைைள் வந்து பழி வாங்குவார். இது ஜபான்ற 
படங்ைள் ைன் பணிகய எந்ை வகையிலும் ஒழுங்ைாை கசய்யாது, எந்ை ஒரு 
பயத்கையும் ஏற்படுத்ைாது. அகை இைண்டாம் முகற பார்க்ை முயற்சித்ைால் 
சிரிப்புைான் ைிஞ்சும். பை ஜநைங்ைைில் ைிர்ல்ைைாை எடுக்ைப் பட்ட படங்ைள் ஜைைிப் 
படங்ைைாைஜவ கைானிக்கும். 
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ஆனால் முைல் முகறயாை ைைிழ் சினிைாவில் ஒரு முழு நீை த்ரில்ைர் எடுக்ைப் 
பட்டுள்ைகைன்றால் , அது ‘படீ்சா’ ைான். 

Gripping ைிகைக்ைகை, ைாட்சிைளுக்கு ஜைலும் வலு ஜசர்க்கும்-பயம் ஜசர்க்கும் 
பின்னணி இகச, ைிைட்ட கவக்கும் ஒைிப்பைிவு, ைைாப்பாத்ைிைங்ைைின் அருகையான 
நடிப்பு என அகனத்தும் ஜசர்ந்து இப்படத்கை ஒரு Perfect Seat Edge Thriller-ஆைா 
ைாற்றியுள்ைது... 

நல்ை படங்ைள் கவைிவரும்ஜபாது ஆைரிக்ைாைல் விட்டுவிட்டு, பின் அந்ை படம் 
எங்ைாவது விருது வாங்கும் ஜபாது வாகய பிைந்துக் கைாண்டு பார்ப்பைில் எந்ை 
அர்த்ைமும்ைில்கை. ஆைண்ய ைாண்டம், கைன்ஜைற்கு பருவைாற்று ஜபான்ற ைைைான 
படங்ைளுக்கு ைைிழ் ைசிைர்ைள் சரியான நியாயம் கசய்ைிடவில்கை.. 

முத்ைாய்ப்பாை வரும் படங்ைகை ைிகையைங்ைிற்கு கசன்று பார்க்ைாைல், ைைிழ் 
சினிைாவில் நல்ைப் படங்ைஜை எடுப்பைில்கை என்று கசால்வது 
ஏற்புகடயைாைாது.. 

இது வகை ைைிழ் சினிைாவில் ‘படீ்சா’ ஜபால் ஒரு ைைைான த்ரில்ைர் வந்ைைில்கை.. 

இனிஜைல் வைப்ஜபாகும் ைைைான ைைிழ் த்ரில்ைர் படங்ைளுக்கு முன்ஜனாடியாை 
அகைந்துள்ை ‘படீ்சா’´ைிகைப்படத்கை கவற்றி கபற கவக்ை ஜவண்டிய ைடகை 
ைசிைர்ைளுகடயது.... 

‘படீ்சா’ ஜபான்ற நல்ை படங்ைகை ஆைரிக்ைத் ைவறினால், ‘சகுனி’ ‘சிறுத்கை’ ஜபான்ற 
உைைத் ைைைான படங்ைள் பை வந்துக் கைாண்டிருக்கும். அகைப் பார்த்து நாமும் 
கைத்ைட்டிக் கைாண்டிருப்ஜபாம்... 
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எைிர்பார்ப்புைள் ஏைாற்றைைிக்கும் 
என்பைற்ைிணங்ை, ைிகுந்ை 
எைிர்பார்ப்புைளுடன் வந்ை பை 
ைிகைப்படங்ைள் ஜைால்விகய ைழுவியது 
நைக்கு நிகனவிருக்ைைாம். ஆனால் சிை 
படங்ைள் ைட்டுஜை எைிர்பார்த்ைகைவிட பை 
ைடங்கு சிறந்ைைாை அகைந்து ைாை 
புத்ைைத்ைில் ைனக்கைன்று ஒரு இடத்கை 
நிைந்ைைைாை பிடித்துக் 
கைாள்ளும்.அவ்வாறான ஒரு படஜை 
‘பர்ஃபி’. 

இந்ை படத்ைின் ட்கைைஜை பை வகையான 
எைிர்பார்ப்புைகை உருவாக்ைியது. 
பாைிவுட்டின் முன்னணி ைைாநாயைிைள் 
எல்ைாம் ைவர்ச்சி பாகைகய 
ஜைர்ந்கைடுத்து நடித்துக் கைாண்டிருக்ை, 

ைவர்ச்சியாை நடித்துக் கைாண்டிருந்ை 
பிரியங்ைா ஜசாப்ைா ைனநைம் குன்றிய 
கபண்ணாை நடித்ைிருக்ைிறார், டார்க் (Dark) 

ைகைைகை ைட்டுஜை படைாக்ைிக் 
கைாண்டிருந்ை அனுைாக் பாசு முைல் 
முைைாை ஒரு ‘ஃபலீ் குட்’ (feel good ) 

படத்கை எடுத்ைிருக்ைிறார் என்பன ஜபான்ற 
பை விடயங்ைள் ட்கைைரில் கைைிவாை 
கைரிந்ைது. 

அஜை சையத்ைில் பிகைஞ்சு ைிகைப்படைான 
அைிைியின்(Amelie) பின்னணி இகசகய 
அப்பட்டைாை ‘பர்ஃபி’’ ட்கைைரில் 
உபஜயாைித்ைிருப்பகையும், அைிைிகய 
ஜபால் ‘ைைர் ைிஜைடிங்’’ (Color Grading) 

கசய்யப்பட்டிருப்பகையும் ைண்டதும் 
ஒருஜவகை அந்ை பிகைஞ்சு படத்கைைான் 
ரீஜைக் கசய்துவிட்டார்ைஜைா என்ற 
சந்ஜைைமும் எழாைல் இல்கை. எல்ைாக் 
சந்ஜைைங்ைளுக்கும் ைனக்ஜை உரித்ைான 
பாணியில் விகட கசால்ைி இையத்கை 
வருடுைிறான்  ‘பர்ஃபி’’. 

 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
13 

 

டார்ேிைிங்ைில் வசிக்கும் ஏகழ ைாற்றுத்ைிறனாைி பர்ஃபி. வாய் ஜபச ைாது ஜைட்ை 
இயைாைவர். அவ்வூரிற்க்கு குடி கபயரும் வசைி பகடத்ை குடும்பத்கைச் சார்ந்ை 
கபண்ணான ஸ்ருைிக்கும் பர்ஃபிக்கும் ைாைல் ைைர்ைிறது. ஸ்ருைி ஏற்ைனஜவ 
ைிருைணம் நிச்சயைானவகைனினும் பர்ஃபியின் குணாைிசயங்ைகை ைண்டு ைன் 
ைனகை பர்ஃபியிடம் பறிக்கைாடுக்ைிறார். வழக்ைைாை எல்ைாக் ைாைலுக்கும் 
ைகடயாை நிற்கும் அந்ைஸ்த்து இவர்ைள் ைாைலுக்கும் கபரும் ைகடயாை வந்து 
நிற்ை, ஸ்ருைி ைனக்கு நிச்சயிக்ைப் பட்டவகைஜய ைிருைணம் கசய்துக் கைாண்டு 
கைால்ைத்ைா கசன்று விடுைிறார்.  

ைிட்டத்ைட்ட ஐந்ைகை வருடங்ைள் உருண்ஜடாடுைிறது.ைன் ைந்கையின் 
சிைிச்கசக்ைாை பர்ஃபிக்கு அவசைைாை பணம் ஜைகவப்பட, ஊரின் 
கபருந்ைனக்ைாைரின் ஜபத்ைியான ேில்ைில்கை ைடத்ைி பணம் பறிக்ை 
முடிவுகசய்ைிறார். ைன நைம் குன்றிய ேில்ைில்கை முயன்று ைடத்ைி பணம் 
பறித்தும் விடுைிறார்  பர்ஃபி. சிறு வயைிைிருந்து ஆஷ்ைைத்ைில் வைர்ந்ை 
ேில்ைில்ைிற்கு பர்ஃபிகய பிடித்துவிடஜவ, ைீண்டும் வடீ்டிற்கு கசல்ை ைறுக்ைிறார். 
இைற்ைிகடயில் வங்ைி ஒன்கற கைாள்கை அடிக்ை முயன்ற வழக்ைிலும், 

ேில்ைில்கை ைடத்ைிய வழக்ைிலும் பர்ஃபிகய ஜபாைீஸ் துைத்துைிறது. ஜபாைீசிடம் 
இருந்து ைப்பி ேில்ைில்கையும் அகழத்து கைாண்டு பை இடங்ைளுக்கு 
பயணிக்ைிறார் பர்ஃபி. எல்ைார் ைனகையும் கைாள்கைக் கைாள்ளும் தூய்கையான 
உள்ைம் கைாண்ட பர்ஃபி ேில்ைில்ைின் உள்ைத்கையும் கைாள்கை கைாள்வைில் 
ஆச்சர்யகைான்றுைில்கை .இறுைியில் கைால்ைத்ைாவில் குடிஜயறும் பர்ஃபி ைன் 
முன்னால் ைாைைி ஸ்ருைிகய சந்ைிக்ைிறார். பர்ஃபியிடம் கைாண்ட ஊடைின் 
ைாைணைாை ேில்ைில் யாரிடமும் கசால்ைிக் கைாள்ைாைல் கைால்ைத்ைாகவ விட்டு 
கவைிஜயறுைிறார். பின் பர்ஃபியும் ஸ்ருைியும் ேில்ைில்கை ஜைடுைிறார்ைள். ஜைடல் 
பயணத்ைின் ஜபாது, ைான் இன்னும் பர்ஃபிகய ைாைைித்துக் கைாண்டிருப்பகை 
உணர்ைிறார் ஸ்ருைி. இறுைியில் யார் யாஜைாடு இகணைிறார்ைள் என்பஜைாடு 
முடிைிறது ைகை. 

இது எந்ை அந்நிய மூைத்கையும் ைழுவாை ஒரு சிம்பிைான ைகை.’குகறவான 
வசனங்ைள், நிகறவான ைாட்சிைள்’’ என்ற அடிப்பகட ைிகைக்ைகை விைிகய 
பின்பற்றி எழுைப்கபற்ற ைிகைக்ைகை. படத்ைில் வசங்ைள் ைிைக் குகறவு. 
ைாட்சிைைாஜை படத்கை நைர்த்ைி ைான் ஒரு ஜைர்ந்ை ைகைச்கசால்ைி என்பகை 
ைீண்டும் நிருபித்ைிருக்ைிறார் அனுைாக் பாசு. ஆனால் ஜைகவயில்ைாைல் ‘நான்-
ைினியர்’(NonNon-Linear) உத்ைிகய பயன்படுத்ைி பார்கவயாைர்ைகை 
குழப்பியிருக்ைின்றனர். ஸ்ருைி  பர்ஃபிகய விட்டு பிரிந்ைதும் ைிட்டைட்ட 
ஆறுவருடம் ைழித்து ைீண்டும் சந்ைிப்பைாை அகைந்துள்ைது ைிகைக்ைகை. ஆறு 
வருடம் எப்படிக் ைடந்த்ஜைாடியது என்பகை விவரிக்ைவில்கை. ைகைக்கு எந்ை ஒரு 
அடிப்பகட ஜைகவயுைின்றி ‘ஆறு வருட இகடகவைி’’ என்பைற்கு ஏன் 
முக்ைியத்துவம் கைாடுத்துள்ைனர் என்பதும் விைங்ைவில்கை. ஜைலும் ைிகையில் 
எந்ைக் ைைாப்பாத்ைிைங்ைளுக்கும் வயைாைவில்கை. இறுைிக் ைாட்சியில், 

ைைாப்பாத்ைிைங்ைளுக்கு வயைானகைக் ைாட்டுவைற்கு கசய்யப்பட்டிருக்கும் ஒப்பகன 
மூன்றாம் ைைைாை அகைந்துள்ைது. சைிபத்ைில் கவைிவந்ை ‘ஜைங்க்ஸ் ஆப் 
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வகசப்பூர்’’ படத்ைிலும் ஒப்பகன மூன்றாம் ைைைாைஜவ அகைந்ைிருக்கும். 
பைக்ஜைாடி கசைவழித்து எடுக்ைப்படும் பாைிவுட் படங்ைைில் ஒப்பகன மூன்றாம் 
ைைைாை அகைந்துள்ைது ஆச்சர்யைைிக்ைிறது.முைம் சுழிக்ைவும் கவக்ைிறது.  

படத்ைின் இன்கனாரு ைகைகசால்ைி இகசயகைப்பாைர். ைன் இகசயின் மூைம் 
புைியகைாரு ைகை கசால்ைிறார் அவர். பை இடங்ைைில் ைாட்சிைகை அடுத்ை 
ைைத்ைிற்கு எடுத்து கசல்ைிறது இகச. அஜை சையத்ைில் படத்ைின் ைீம் ம்யுசிக் 
‘அைிைி’’ படத்ைிற்ைாை யான் டீர்கசன் (Yann Tiersen) இயற்றிய இகசகய நிகனவுப் 
படுத்துைிறது. 

பர்ஃபியாை ைன்பரீ் ைபூர், எந்ை ஒரு கபரிய நடிைரின் பாணிகயயும் பின்பற்றாைல் 
அசைான நடிப்பால் முத்ைிகைப் பைிக்ைிறார். ஸ்ருைியிடம் ைன் ைாைகை 
கசால்வைிலும், அவர் ைிருைணம் நிச்சயைானவர் என்பகையறிந்து கசான்ன 
ைாைகை வாபஸ் வாங்குவைிலும் ைன்பரீ் கவைிப்படுத்ைியிருக்கும் பாவகனைள் 
ைனித்துவம். படம் முழுக்ை அவர் கவைிப்படுத்ைியிருக்கும் ைாைிக்ைல் (comical) 

உடல்கைாழி  படம் முடிந்ைபின்னும் நிகனவிைிருந்து நீங்ை ைறுக்ைிறது. 
ேில்ைிைாை பிரியங்ைா ஜசாப்ைாவும் , ஸ்ருைியாை இைியானாவும் ைங்ைள் 
ைைாப்பாத்ைிைங்ைளுக்கு நியாயம் கசய்துள்ைனர்.  பிரியங்ைா அைிைம் 
கைனக்கைட்டிருக்ைிறார். அைில் கவற்றியும் கபற்றிருக்ைிறார். முன்னால் உைை 
அழைிகய நாம் பார்த்துக் கைாண்டிருக்ைிஜறாம் என்ற எண்ணம் துைிக் கூட எழாை 
அைவிற்கு பிரியங்ைாவின் நடிப்பு ஒரு ைனவைர்ச்சி குன்றிய கபண்கண நம் 
ைண்முன்ஜன கைாண்டு வந்து நிறுத்துைிறது. அைற்க்கு அவரின் உகடயகைப்பும் 
கபரிதும் உைவியுள்ைது. 

என்னைான் ைைாபாத்ைிைங்ைள் ஒழுங்ைாை நடித்ைாலும் அவர்ைைின் பாவகனைகை  
ஒழுங்ைாை படம்பிடிப்பது ைிைமுக்ைியைான பணி. அவ்வகையில் பர்ஃபி படத்ைிற்கு 
ைன் ஒைிப்பைிவின்மூைம் உயிரூட்டியிருப்பவர், ஒரு ைைிழர், ஒைிப்பைிவாைர் 
ைவிவர்ைன். படமுழுக்ை நிைம்பிக் ைிடக்ைின்றன வண்ணங்ைள். அந்ை வண்ணங்ைகை 
வண்ணையைாை படம் பிடித்ைிருக்ைிறது அவைது ஜைைைா. அகை ைிகைப்பட 
கைாகுத்ை படத்கைாகுப்பாைகையும் பாைாட்டிட ஜவண்டும். 

இந்ை படத்ைில் கசய்யப் பட்டிருக்கும் ைனித்துவைான ‘ைைர்ைிஜைடிங்’ இதுவகை எந்ை 
இந்ைியப் படத்ைிலும் கசய்யப்பட்டைில்கை. அதுஜவ ைாட்சிைளுக்கு ஜைலும் 
கைருஜைற்றியிருக்ைிறது.ஒட்டுகைாத்ை படக் குழுவும் ைடினைாை உகழத்ைிருப்பது 
ைிகையில் கைரியும்.  

படத்ைில் நிகறைள் நிகறய இருந்ைாலும். ைிருஷ்டி கவத்ைாற்ஜபால் படத்ைின் 
குகறயாை நம் ைனகை கநருடுவது அசல்ைன்கையற்ற சிைக் ைாட்சிைள்.ைருப்பு 
கவள்கையில் ைண்ட சார்ைி சாப்ைின் படங்ைகை ைைரில் ைாண்ைிஜறாைா என்று 
எண்ணும் அைவிற்கு பை சாப்ைின் படக்ைாட்சிைள் இப்படத்ைில் உபஜயாைியப் 
பட்டிருக்ைின்றன.. ஜைலும் ஜநாட் புக் (Note Book)  , ைிக்குேிஜைா (Kikujiro) ,சிங்ைிங் இன் 
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ைி கையின்  (Singing in the Rain ) ஜபான்ற பை உைை படங்ைைில் இருந்து ைாட்சிைள் 
ைழுவப்பட்டிருக்ைின்றன.  

இகைகயல்ைாம் ைீறி பர்ஃபி ைனித்து நிற்ைிறான்.ைாைணம், ைாற்றுத் ைிறனாைிைகைப் 
பற்றி எடுக்ைப் பட்ட அகனத்து படங்ைளும் அவர்ைள் ைீது பரிைாபம் 
விகைவிப்பகைஜய அடிப்பகட ஜநாக்ைாை கைாண்டு எடுக்ைப் பட்டிருக்கும்.ஆனால் 
பர்ஃபி பரிைாபத்கை ஏற்ப்படுத்ைவில்கை. பிைம்ைிப்கப ஏற்படுத்துைின்றான். 

இந்ைிய சினிைாகவ கபாறுத்ைவகையில் ‘ஃபலீ் குட்’’ படங்ைள் ைிை ைிை குகறவு. 
அதுவும் ைாற்றுத் ைிறனாைிைைின் வாழ்க்கையில் கபாைிந்ைிருக்கும் 

சிறுசிறு சந்ஜைாசங்ைகை கையப்படுத்ைி இதுவகை யாரும் படம் எடுக்ை 
முயற்சித்ைைில்கை. அவ்வகையில் பர்ஃபி ஒரு புது முயற்சி. அைற்ைாைஜவ பர்ஃபி 
பாைாட்டுைலுக்குரிய ைிகைப்படைாைிறது. வாழ்வில் ஒைிந்ைிருக்கும் குகறைகை 
ைறந்து, வாழ்கவ அழைாை வாழ்வகைப் பற்றி ஜபசும் ‘பர்ஃபி’’சுகவயானவன்... 
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சிை படங்ைள் முைல் ைாட்சியிைிருந்ஜை 
கைதுவாை நைர்ந்து, இது நல்ைப் படம்ைானா 
என்பன ஜபான்ற சந்ஜைங்ைகை ஏற்படுத்ைி, 
இறுைியில் சிைைம் கவத்ைாற்ஜபால் 
அருகையாை நிகறவுகபற்று, படகைன்றால் 
இதுைான் படகைன்று நம்கை கசால்ைச் 
கசய்து, நம்கை எழுந்து நின்று கைத்ைட்ட 
கவக்கும். 

சிை படங்ைள் கைாடக்ைம் முைஜை நல்ைப் 
படம் ஜபாை ைாட்சியைித்து, ைனக்ஜை 
உரித்ைான ேிகுணா 
ஜவகைைகைகயல்ைாம் கசய்துக் 
கைாண்டு, இறுைியில் ‘இகைல்ைாம் ஒரு 
படைா’ என்று எண்ண கவக்கும். 
‘ைாற்றான்’ இைில் இைண்டாவது வகை. 

ஓட்டிப் பிறந்ை இைட்கடயர்ைகைப் பற்றி 
படம் எடுக்ை முயற்ச்சித்ைகைக்கும், 

(ஆனால் அந்ை முயற்சி 
ைன்கனைவ்வியுள்ைது.) அைற்ைாை இந்ை 
ஹீஜைா கைனக்கைட்டகைக்கும் 
பாைாட்டுக்ைள்... 

ஆனால் ஓட்டிப் பிறந்ை இைட்கடயர்ைள் 
என்ற ைகை ைருவிற்கும், இந்ைக் ைகை 
ைைத்ைிற்கும் சம்பந்ைஜையில்கை. படத்ைின் 
ைகை என்னஜவா typical ைைிழ் டபுள் 
ஆக்சன் ைசாைா படத்ைின் ைகைைான். 
ஆனால் டபுள் ஆக்சன் படைாை எடுத்ைால் 
‘கைத்’ இருக்ைாது என்பைற்ைாை, 

வித்ைியாசைான முயற்சி கசய்ைிஜறன் 
ஜபர்வழி என்று ஒரு ஜைைி சித்ைிைத்கை 
பகடத்துள்ைனர்.  

ைைிழ் சினிைாவில் டபுள் ஆக்சன் ைகைைள் 
பின்வரும் ைாைிரிைான் இருக்கும். ஒரு 
ஹீஜைா சாது, இன்கனாருவர்  முைடன். 
வில்ைகன எைிர்த்து முைைில் ஒருவர் 
ஜபாைாடுவார், பின் ைவிர்க்ைமுடியாை ஒரு 
ைருணத்ைில் அந்ை ைடகை 
இைண்டாைானவகை வந்து ஜசரும்.  
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அந்ை இைண்டு ஹீஜைாக்ைகையும் ஒன்றாை ஒஜை உடம்பில் இகணத்து, ‘conjoined 

twins’ என்ற ஜபார்கவயில்  எடுக்ைப்பட்ட படஜை ைாற்றான். 

அந்ைக் ைாைத்ைில் டபுள் ஆக்சன் படங்ைள் எடுப்பைற்கைன்ஜற ஒரு கடக்னிக் 
இருந்ைது. ஜைைைாகவ நடுவில் கவத்து, வைது புறத்ைில் ஹீஜைாகவ நடிக்ை 
கவத்து படம்பிடித்து , பின் அஜை ஹீஜைாகவ இடது புறத்ைில் நடிக்ை கவத்து 
படம்பிடித்து இறுைியில் இைண்கடயும் இகணப்பார்ைள். அைனால்ைான் டபுள் 
ஆக்சன் ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் ஜைான்றும் ைாட்சிைைில், இருவருக்கும் நடுவில் ஒரு 
தூஜணா, இல்கை ஏஜைா ஒரு symmetric கபாருஜைா இருக்கும். அந்ை symmetric 

கபாருகை axis-ஆை கவத்துக் கைாண்டு, ஒஜை ஹீஜைா இைண்டு புறத்ைிலும் 
நடித்ைிருப்பார். என்ன ஆனாலும் ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் அந்ை axis-ஐ ைாண்டக் கூடாது.. 

பின் இந்ைக் ஜைாட்பாடுைகைகயல்ைாம் ைைர்த்து, பை கடக்னாைேிைகை 
பயன்படுத்ைி, ைிைவும் ைிறகையாை எடுக்ைப்கபற்ற டபுள் அக்சன் படஜை ‘ேனீ்ஸ்’. 

இைட்கடயர்ைகை படம் முழுக்ை எந்ை ஒரு பிசிரும் இல்ைாைல் உைவ 
விட்டிருப்பார் ஷங்ைர். அைன் பின் நிகறய டபுள் அக்சன், ட்ரிபிள் அக்சன் 
கைாடங்ைி பத்து அக்சன் வகை படங்ைள் எடுத்ைாைி விட்டது. இகை இன்னும் ஒரு 
படி ஜைஜை ஜபாய் ‘conjoined twins’ படம் எடுக்ைைாம் என்று சிந்ைித்துள்ைனர். 
ஆனால் அகை ஒழுங்ைாை எடுக்ைவில்கை... 

பை கபாய்ைகை ைிரும்ப கசால்ைி உண்கையாை முயற்சிக்கும், ைைிழ் சினிைாவில் 
‘முைல் முயற்சி முைல் முயற்சி’ என்று அகைக் கூவல் விடுத்து படங்ைகை promote 

கசய்வது ஒரு ைந்ைிைம்.மும்கப எக்ஸ்பிைஸ் ‘முைல் high definition படம்’ என்று 
பிைைடனம் கசய்ைார்ைள். ஆனால் அைற்க்கு முன்ஜப ‘வானம் வசப்படும்’ என்ற படம் 
high definition-யில் எடுக்ைப்பட்டுவிட்டது. 

அதுஜபால் ைான் இதுவும். இந்ைியாவின் முைல் ‘conjoined twins’ படம் என்றார்ைள். 
ஆனால் இைண்டு ைாைத்ைிற்கு முன்பு ‘இருவன்’ என்ற ஒரு படம் கவைிவந்ைது. 
அதுவும் ஓட்டிப் பிறந்ை இைட்கடயர்ைகைப் பற்றியக் ைகை. பின், ‘performance 

capture’  கடக்னிக் பயன்படுத்ைி எடுக்ைப்படும் முைல் இந்ைியப் படம் ‘ைாற்றான்’ 

என்றார்ைள். ஆனால் இைில் பரிைாபத்ைிற்குரிய விடயம் என்னகவனில், அந்ை  
‘Performance capture’  ஜபான்ற எந்ை கடக்னிக்கும் படத்ைிற்கு  கைகைாடுக்ைவில்கை 
என்பதுைான். இைட்கடயர்ைள் வரும் ைாட்சிைைில் படத்ைின் ைிைாபிக்ஸ் ைிைவும் 
ஜைவைைாை உள்ைது. ஏஜைா ஒரு ஹீஜைா இன்கனாரு கபாம்கை ஹீஜைாகவ 
தூக்ைிக் கைாண்டு நடப்பது ஜபால் பை இடங்ைைில் ஜைான்றும் .இது ஒரு ஜைா 
பட்கேட் படகைன்றால் அைட்டிக்கைாள்ைஜவண்டியைில்கை. ஆனால் பை 
ஜைாடிைகை இகறத்து குப்கபைகை எடுக்கும் ஜபாது ைான் ஜயாசிக்ை 
ஜவண்டியிருக்ைிறது, இன்னும் எத்ைகன நாள் ைான் ஆடியன்கை ைாக்ைான் 
ஆக்குவார்ைள் என்று… 

ஒரு ஆறுைல், இவர்ைள் எங்ஜையும் science fiction படம், medical fiction படம் என்று 
பிைைடனப் படுத்ைவில்கை. அப்படி கசய்ைிருந்ைால் ஜைைிக் கூத்ைாைி இருக்கும். 
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‘Conjoined twins’  எப்பவும் பைவனீைாைத்ைான் இருப்பார்ைள், அவர்ைள் எப்படி பறந்து 
பறந்து சண்கடப் ஜபாடுைிறார்ைள் என்பன ஜபான்ற ஆைாய்சிைள் கசய்ய ஜவண்டிய 
அவசியைில்கை. அந்ை அைவிற்கு இந்ை படம் ஒன்றும் சிறந்ை படைில்கை. 
ஆனால் இந்ைப் படத்ைின் பின்னணிகய ைட்டும் பார்ப்ஜபாம்... 

ைைிழ் பகடப்புைைில் ைட்டுஜை இைக்ைியத்ைிற்கும் சினிைாவிற்கும் இருக்கும் 
இகடகவைி குகறய ைறுக்ைிறது. இைக்ைியவாைிைள் சினிைாவிற்கு வந்ைால் 
இைக்ைியத்கை ைறந்துவிடுைிறார்ைள். இைற்ைிகடயில் பாக்கைட் நாவைாசிரியர்ைள் 
பாக்கைட் நாவல்ைகைப்ஜபால் மூன்றாம் ைைத்ைில் சினிைாவிற்கு ைகை 
எழுதுைிறார்ைள். 

‘சுபா’ என்ற இந்ை இைட்கட எழுத்ைாைர்ைள் ைிறகைசாைிைஜை. இந்ைப் படத்ைிலும் 
அவர்ைைின் வசனம் ைான் முைல் பகுைிக்கு சுவாைஸ்யத்கைக் கூட்டுைிறது. ஆனால் 
எந்ைப் பகடப்பாைியாை இருந்ைாலும் ைன் அறிகவ update கசய்துக் கைாள்ை 
ஜவண்டும். “Learn, Unlearn, Update “  என்பது ைிை முக்ைியம். 

பாக்கைட் நாவல்ைள் எழுதுபவர்ைைிஜைஜய ைன் அறிகவ அப்ஜடட் கசய்து 
கவத்ைிருப்பவர் இந்ைிைா கசௌந்ைைைாேன் ைட்டுஜை. (அவர் கவறும் பாக்கைட் 
நாவைாசிரியர் அன்று. ைிறகையான எழுத்ைாைர். அைற்கு அவரின்  பகடப்புைள் 
சான்று. எனினும் பாக்கைட் நாவல் உைைத்ைிஜைஜய நின்றுவிட்டார்) அந்நியனில் 
கசால்ைப்பட schizophrenia-கவ அவர் கைான்னூறுைைிஜைஜய ‘விடாது ைருப்பு’ 

என்னும் ைகையில் கசால்ைிவிட்டார். அைில் ைருப்பு சாைி ைண்டகன கைாடுக்கும், 

அந்நியனில் அந்நியன் ைண்டகனக் கைாடுப்பான் .அவ்வைவுைான் ைான் 
வித்ைியாசம். 

ஆனால் ைற்ற பாக்கைட் நாவைாசிரியர்ைை அகனவரும் புருடா விட்டுக் 
கைாண்டுைான் இருக்ைின்றனர். ‘மூடாை ைல்ைகற’, ‘ஜசைாை நிைவு’ ‘மூன்றாவது 
குறுக்கு கைரு’ என்பன ஜபான்ற ஜபர்ைைில் ஏஜைஜைா எழுைிக் குவிக்ைிறார்ைள். 
எனக்கு பிடித்ை ைாஜேஷ் குைார், எழுைிய ஒரு ைகையில் , ஒரு ைைாநாயைன் 
பாகைவனத்ைில் ைகை இறங்ைிய ஒரு விைானத்ைினுள் ைனியாை கசன்று கடம் 
பாம்கப deactivate கசய்வார். அதுஜபான்ற மூன்றாம் ைைைான புருடாக்ைள் 
‘ைாற்றான்’ படத்ைில் விடப்பட்டுள்ைது. Genetic Research, Ionization agent இது,அது என்று 
ைகைக்கு சம்பைைில்ைாைல் ஏஜைஜைா வார்த்கைைகை நுகழத்து (எல்ைாம் எட்டாம் 
ைிைாஸ் பாட புத்ைைத்ைிைிருந்து எடுத்ை வார்த்கைைள்) படம் ைாட்டியுள்ைனர். 
பாக்கைட் நாவல்ைைில் வரும் கைாக்கை ட்விஸ்ட்ைகை படத்ைில் கவத்து 
கைாக்கை வாங்ைியுள்ைனர். 

சுவாைசியைாை பாக்கைட் நாவல் எழுைிடைாம். ஆனால் சினிைாவில் எழுதும்ஜபாது 
சினிைாவிற்க்ைான ைைத்கை கையின்கடயின் கசய்ய ஜவண்டும்.ைிருப்பாச்சியும் 
சுவாைஸ்யைான ஆக்சன் படஜை. ைில்ைியும் சுவாைஸ்யைான ஆக்சன் படஜை. 
ஆனால் இவ்விைண்டிற்கும் உள்ை வித்ைியாசம் உங்ைளுக்கு புரிந்ைிருக்கும். அந்ை 
வித்ைியாசம்ைான் முக்ைியைாை ைவனிக்ை ஜவண்டிய ஒன்று. 
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பைிகனந்து ரூபாய் பாக்கைட் நாவல் எழுதும் ஒரு எழுத்ைாைருக்கு சிை ஆயிைம் 
ரூபாஜய ைாயல்ட்டியாை ைிகடக்கும். அவர் குகறந்ை ைை பகடப்புைகை 
பகடப்பகை ைாங்ைிக் கைாள்ைைாம். ஆனால் பை ஜைாடி ருபாய் சம்பைம் வாங்கும் 
சினிைா இயக்குனர்ைள் பாக்கைட் நாவைாசிரியர்ைள் ஜபால் மூன்றாம் ைை 
பகடப்கப பகடப்பதுைான் ஆைங்ைம் அைிக்ைிறது... 

இந்ைப் பின்னணியில் ைான் இந்ைக் ைகைகய ைவினிக்ை ஜவண்டியிருக்ைிறது. 
ஒட்டி பிறந்ை ைைாநாயைர்ைைின் ைந்கை ஒரு விஞ்ஞானி. அவர் ‘எகனர்ேியான்’ 

என்கறாரு எகனர்ேி டிரிங் பவுடகை ைண்டுபிடிக்ைிறார். அகை உண்ணும் 
குழந்கைைள் கபரும் ைிறகைசாைிைைாை வருவார்ைள் என்று அவர் பிைைடனப் 
படுத்ைி விற்று கபரும் கைாழிைைிபைாைிறார். அந்நிகையில் அப்பவுடர் கபரும் 
பின்விகைவுைகை ஏற்படுத்தும் என்று கைரிந்துக் கைாள்ைின்றனர் ைைாநாயைர்ைள். 
பின் நடப்பஜை படத்ைின் ைகை. முைல்வனின் வருவது ஜபால் ஒரு ஜசற்று 
சண்கட, ேனீ்ைில் இைட்கடயர்ைள் ஐஸ்வர்யாைாயிடம் கசய்யும் ைாகைடிைகை 
ஜபால் சிை ைாகைடிைள், அந்நியனில் வரும் ைிருைி ஜபாேனம் ஜபால் ஒரு 
ைாட்சியில் எைி ஜபாேனம், இந்ைியனில் கசாந்ை ைைகனஜய எைிர்க்கும் 
ைந்கைப்ஜபால் இைில் உல்டாக் ைாட்சி என பை ஷங்ைர் படங்ைகை ைிக்ஸ் கசய்து 
‘ைாற்றான்’ என்ற கபயரில் கைாணர்ந்துள்ைனர். இந்ை கைாக்கை ைசாைா படத்ைிற்கு 
துகணயாை பை கைாக்கை scientific term-ைகை உபஜயாைப் படுத்ைி கைாக்கை 
வாங்ைியுள்ைனர். 

ைைாநாயைர்ைைின் ைந்கை  உக்கைனில் Genetically modified ைாடுைகை உருவாக்ைி, 
ஆைாய்ச்சி கசய்து, அம்ைாடுைைிடைிருந்து ைறக்ைப் படும் பாகைக் குடித்ைால் 
‘extraordinary power’ வருவைாை ைண்டுக்கைாள்ைிறார். நிற்ை. 

அவஜை ைைிழைத்ைில் ைன் பண்கணயில் வைர்க்ைப்படும் ைாடுைளுக்கு 
உக்கைனிைிருந்து வைவகழக்ைப்பட்ட ைீவனத்கைக் கைாடுத்து, 

அம்ைாடுைைிடைிருந்து ைறக்ைப் படும் பாகைக் கைாண்டு ‘எகனர்ேியான்’ பவுடகை 
உருவாகுைிறார். 

ஒரு ைாட்சியில் ‘Genetic Engineering’  பற்றி ஜபசுைிறார்ைள், இன்கனாரு ைாட்சியில் 
சம்ைந்ைைில்ைாைல் ஏஜைா ைாட்டுத்ைீவனம் பற்றி ஜபசுைிறார்ைள். அடுத்ைக் 
ைாட்சியில் 

‘Advanced Genetic Engineering’  ஜபசுவைாை நிகனத்துக் கைாண்டு பத்து ஜபரின் 
ைைபணுகவ கைாண்டு ஒரு உயிகை உருவாக்குவகைப் பற்றி விவரிக்ைிறார்ைள். 
படம் முழுக்ை இப்படி பை அறிவியல் கபயர்ைகை அகை குகறயாை உைிர்த்து 
ைங்ைகைத் ைாங்ைஜை ஜைைி கசய்துக் கைாண்டஜைாடில்ைாைல், இறுைியில் 
ைிரு.நஜைந்ைிை ஜைாடிகய ைிண்டல் கசய்வைாை நிகனத்துக் கைாண்டு சுஜைந்ைிை 
ஜைாடி என்ற ஏஜைா ஒரு கபயரில் குேைாத் முைல் அகைச்சர் என்ற 
ைைாப்பாத்ைிைத்கை ஜைகவயில்ைாைல் ைாட்டுைிறார்ைள். இதுஜபான்று ஜைகவ 
இல்ைாக் ைாட்சிைள் படத்ைில் நிகறய உண்டு. 
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ஜைலும் இைில் ஒரு ைாட்சியில் குேைாத் ைிைாைவாசிைள் ஹிந்ைி 
ஜபசுைிறார்ைள்.குேைாத் ைிைாைங்ைைில் கவறும் குேைாத்ைி ைான் ஜபசுவார்ைள். ஹிந்ைி 
அன்று. ஹிந்ைிஜயா, குேைாத்ைிஜயா Subtitles ஜபாட ஜபாவைில்கை என்று 
முன்கூட்டிஜய முடிவு கசய்துவிட்டைால்ைான் என்னஜவா இைில் குேைாத்ைியர்ைள் 
ஹிந்ைி ஜபசுவது ஜபால் எடுத்துவிட்டார்ைள் ஜபாலும்.இகைகயல்ைாம் ைாங்ைிக் 
கைாள்ைைாம். குேைாத்ைியர்ைகை சித்ைரித்ைிருக்கும் விைம்ைான் ைிைவும் 
கசயற்கையாை உள்ைது.. 

சிறு வயைில் ைிைாப்ட் ஜநாட்டில் எல்ைாரும் ஐம்பது கபசா கைாடுத்து ஜபாஸ்டர் 
வாங்ைி ஒட்டி இருப்ஜபாம். பழங்ைள், விைங்குைள் என்று வகை வகையான 
ஜபாஸ்டர்ைள். அைில் இந்ைிய ைாநிை ைக்ைள் என்று, இந்ைியாவின் அகனத்து 
ைாநிை ைக்ைளும் அவர்ைைின் traditional உகடயில் இருப்பது ஜபான்ற ஒரு 
ஜபாஸ்டகையும் ஒட்டியிருப்ஜபாம். அைில் ைாேஸ்ைானியர்ைள் என்றால் ைகையில் 
ைகைபாகை அணிந்ைிருப்பார்ைள். அகை அப்படிஜய ைாப்பி அடித்து இைில் பயன் 
படுத்ைி விட்டார்ைைா என்று எண்ணும் அைவிற்கு அந்ை ைாேஸ்ைானிய உகட 
அைங்ைாைத்கை இைில் குேைாத்ைியர்ைளுக்கு கசய்ைிருப்பார்ைள். குேைாத்ைில் எந்ை 
ைிைாைத்ைிலும் அவ்வாறு உகட அணிந்ைிருக்ை ைாட்டார்ைள். 

கைாத்ைத்ைில் ைசாைா படத்கை ைசாைாவாை எடுப்பகை விடுத்து, பை புருடாக்ைகை 
விட்டு ஒரு ஜைைி சித்ைிைத்த்கை உருவாக்ைிவிட்டார்ைள். 

ைிறகைசாைிைள் பைர் வாய்ப்பிற்ைாை ஜபாைடிக் கைாண்டிருக்ை, பை ஜைாடிைள் 
கசைவு கசய்து பில்ைா 2 , ைாற்றான் ஜபான்று கைாக்கை படங்ைகை ைீண்டும் 
ைீண்டும் எடுப்பதுைான் வருத்ைைைிக்ைிறது. இைற்ைிகடயில் அடுத்து வைப்ஜபாகும் 
அந்ை படத்ைின் ட்கைைஜை வயிற்றில் புைிகய ைகைக்ைிறது.... 

சூரியா ைிறகையான நடிைர் என்பைில் ைாற்றுக் ைருத்து இல்கை. ஆனால் அவர் 
இந்ை ைாைிரி படங்ைள் நடிப்பதுைான் முைம் சுழிக்ை கவக்ைிறது. ைிறகையான 
ஹீஜைாக்ைள் இயக்குனர்ைைால் வணீடிக்ைப் படுைின்றனைா, இல்கை அவர்ைஜை 
ைங்ைகை வணீடித்துக் கைாண்டு இயக்குனகையும் வணீடித்து விடுைின்றனைா 
என்பது  ைைிழ் சினிைாகவ கபாறுத்ை வகையில், ‘சிைம்பை ைைசியம்’. இந்ை ஹீஜைா 
நடித்ை முந்கைய  படம், ஏழாம் அறிவு ஒரு அகைஜவக்ைாட்டுப் படம் என்பது 
நிகனவிருக்ைைாம். ைாற்றான் ஒரு படி ஜைல் கசன்று முக்ைால் ஜவக்ைாட்டுப் 
படைாை வந்துள்ைது. இவரின் அடுத்ைப் படைாவது முழுஜவக்ைாடை வரும் என்று 
நம்புஜவாம்.. 

 

 

 

 

 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     முைமூடி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உைைில் எத்ைகனஜயா சூப்பர் ஹீஜைா 
படங்ைள் எடுக்ைப் பட்டுவிட்டன. எல்ைா 
சூப்பர் ஹீஜைாக்ைளும் ஏஜைா ஒரு 
வகையில் extraordinary power 

கைாண்டிருப்பார்ைள். அவர்ைள் extraordinary 

league-ஐ சார்ந்ைவர்ைைாைஜவா, ஜவற்று 
ைிைைத்கை சார்ந்ைவர்ைைாைஜவா, நிழல் 
உைைத்கை சார்ந்ைவர்ைைாைஜவா, 

ைியூட்டண்ட்ைைாைஜவா (mutants) 

இருப்பார்ைள்.Iron Man ைட்டும் சற்று 
வித்யாசைானவர். 

ஆனால் ைிை சாைாைண ைனிைன் ஒருவன் 
எந்ை ஒரு அைானுஷ்ய சக்ைியின் 
உைவியின்றி , ைன் கசாந்ை உந்துைைின்  
அடிப்பகடயில் ைிைவும் விகையாட்டாை 
சூப்பர் ஹீஜைாவாை உருகவடுப்பதுஜபான்ற 
ைகைகய இதுவகை யாரும் சரிவை 
எடுத்துவிடவில்கை. அதுவும் ைைிழில் 
யாரும் முயற்சித்ைதுக்கூட இல்கை.  
‘ைந்ைசாைி’ படம் ஒருவகையில் 
அதுஜபான்ற ைகைஜய எனினும் அது சூப்பர் 
ஹீஜைா படைாை பிைைடனப்படுத்ைப் 
படவில்கை. ‘முைமூடி’ ைிகைப்படம் 
கைாடக்ைம் முைஜை சூப்பர் ஹீஜைா படைாை 
பிைைடனப்படுத்ைப்பட்டகவான்று என்பகை 
நிகனவில் கைாள்ஜவாம்...  

பூைக் ைண்ணாடி கவத்துக் கைாண்டு 
‘முைமூடி’ படத்கை  ஆைாய்ந்ைால் ஆயிைம் 
குகற ைண்டுபிடித்து விட முடியும். 
ஆனால் அது புது முயற்சிகய 
எடுத்ைிருக்ைக் கூடிய ஒரு பகடப்பாைிகய 
அவைைிக்கும் கசயல். எது 
எவ்வாகறனினும்  இந்ை படத்கை 
பாைாட்டிட சிை முக்ைிய ைாைணங்ைள் 
உண்டு. 

 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
22 

 

உைைிஜைஜய முைல் ‘non-white skinned’ சூப்பர் ஹீஜைா  முைமூடி ைான். முைமூடி ைிை 
சாைாைணைானவன். ஒரு சைாசரி ைனிைன். எந்ை ஒரு அைானுஷ்ய சக்ைியும் 
கபறாைவன். சண்கட ைாட்சிைைில் ஜபாைாடி சண்கட ஜபாடுவது கைாடங்ைி, 
ைாடிவிட்டு ைாடி ைாண்டும் ஜபாது ைிைவும் ைடினப் பட்டு ைாண்டுவது வகை 
அகனத்து ைாட்சிைளும் அவன் ஒரு சாைாைணைானவன் என்பகை நிகனவு 
படுத்துைிறது. 

இது ைிைவும் சாைாைணைான ஒரு ைகை. ட்விஸ்ட் இல்ைாை ஒரு ைிகைக்ைகை. 
இைில் இைண்டாம் பாைி சற்று ஸ்ஜைாவாை நைர்ந்ைாலும், இது ைிைவும் நாைரிைைான 
ைிகைக்ைகை. ைாைணம் இந்ை ைகைகய ஜவறு எவ்வாறும் நைர்த்ை முடியாது. ஒரு 
ஜைாக்ைல் நாயைன் ‘சூப்பர் ஹீஜைா’ ஆைிறார். அவர் ைக்ைளுக்கு நல்ைது கசய்ைிறார். 
இது ஒரு typical ைைிழ் படத்ைின் ைிகைக்ைகைஜய. (அந்ை ைாைத்ைில் வந்ை S.A 

Chandrasekar அவர்ைைின் படக் ைகைைகை விட சாைாைணைான ைகைஜய ‘முைமூடி’ ) 

ஆனால் ‘larger than life hero’ ‘robin hood’ ஜபான்ற ைைாபாத்ைிைங்ைகை அகைத்து இந்ை 
படத்கை இயக்ைி இருந்ைால், இது ஒரு ைிைைிை சைாசரி படம் என்று கூறி ஒதுக்ைி 
விடைாம். ஆனால் ைிைவும் கைரியைாை ஒரு ‘super hero’  ைைப்பாத்ைிைத்கை ைைிழ் 
ைிகையுைைில் முைன்முைைாை உைவவிட்டைற்க்கு முைமூடி குழுவிகன நாம் 
பாைாட்டிட ஜவண்டும். இது வகை ைைிழில் உள்ை எந்ை ோம்பவானும் சூப்பர் 
ஹீஜைா ைகைகய எடுத்ைிடவில்கை. சரித்ைிைக் ைகைைளும், சூப்பர் ஹீஜைா 
ைகைைளும், Pirates ைகைைளும் சைைாை ைைிழ் சினிைாவில்  எட்டாக் ைனியாைஜவ 
இருந்து வருைிறது. கபான்னியின் கசல்வகன படைாை எடுக்ை ைடந்ை ஐம்பது 
வருடைாை முயன்று ஜைாற்றுக்கைாண்டிருக்ைிறார்ைள். ஜைலும் சாண்டில்யன் 
அவர்ைள் ைகைைகைஜய ைிகைக்ைகை ஜபான்றுைான் எழுைியிருப்பார். அகையும் 
நாம் படைாை எடுக்ை முயற்சித்ைைில்கை. நிற்ை. 

இந்ை சூழ்நிகையில்ைான் ஒரு பகடப்பாைி ஒரு புது முயற்சிகய கசய்ைிறான். 
அந்ை முயற்சிகய பாைாட்டுவதும் விைர்சிப்பதும் பார்கவயாைர்ைைின் ைனிப்பட்ட 
உரிகை. ஆனால் ஒரு பகடப்கப புறங்கையால் ஒதுக்ைித் ைள்ளுவைற்க்குமுன் 
அைற்க்ைான நியாயைான ைாைணங்ைகை முன்கவக்ை ஜவண்டும். அவ்வாறு கவக்ை 
இயைாை பட்சத்ைில் நாம்  ஓைவஞ்சகன கசய்ைிஜறாம்… 

இந்ைியாவில் உள்ை கவகு சிை finest ஸ்ைிரிப்ட் கைட்டர்ைைில் ைிஷ்ைினும் ஒருவர். 
அஞ்சாஜை, நந்ைைாைா ஜபான்ற படங்ைள் அைற்க்கு சான்று. (நந்ைைாைா சுட்ட 
படஜை எனினும் அைன் மூைத்கை விட ஸ்ைிரிப்ட் அருகையாைஜவ எழுைப் 
பட்டிருக்கும் ). அந்ை படங்ைகைஜய நாம் சரி வை ஆைரிக்ைவில்கை. அவ்வாறான 
சூழ்நிகையில் இந்ை படத்ைின் ஸ்ைிரிப்கட, ஒரு பகடப்பாைியின் புது முயற்சிகய  
ஓைவஞ்சகனஜயாடு ஆைாய்ச்சி  கசய்ைிடக் கூடாது. 

இந்ை படத்கை எடுத்ைற்ைாை, இந்ை படக்குழுகவ  நிகறய ஜபர் தூற்றுைிறார்ைள். 
ஒருவன் ைிருவிழாக்கூட்டத்ைில் புது சட்கடகய அணிந்துக் கைாண்டு வந்து 
அகனவரிடமும் ைாட்டுைிறான். அது பிடித்ைிருக்ைிறது பிடிக்ைவில்கை என்று 
கசால்ைிற உரிகை ைட்டுஜை அகனவருக்கும் உண்டு. அைகன ைிழித்கைரியும் 
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உரிகை யாருக்குைில்கை.அதுஜபான்று இந்ை படத்ைிகன ைகுைியற்று 
எடுத்துவிட்டார்ைள் என்று குற்றம்சாட்டும் உரிகை யாருக்குைில்கை. 

’முைமூடி’ ‘சூப்பர் ஹீஜைா’ ைாைிரிஜய இல்கை என்று நாம் எவ்வாறு கூற முடியும்! 
‘சூப்பர் ஹீஜைாவிற்க்கைன்ற குணாைிசியங்ைகை வகையறுத்ைது யார்? நம் 
புைாணங்ைைில் வரும் ‘அனுைான்’ ைைாப்பாத்ைிைாஜை ஒரு வகையான சூப்பர் ஹீஜைா 
ைாஜன. சிறு வயைில் நாம் அகனவரும் ‘பண்டிட் ைங்ைாைர் வித்யாைர் ைாயைர் ஓம் 
ைர்ணா சாஸ்த்ரி’ என்ைிற ‘சக்ைிைான்’ என்ற ஒரு ைைாபாத்ைிைத்கை ைண்டு கைத்ைடி 
இருக்ைிஜறாம். அந்ை ைகைைள் எல்ைாம் சைாசரியாை ைாஜன இருக்கும்.அவர்ைள் 
‘அசாைாைணைான ைனிைர்ைள். ‘முைமூடி’ சாைாைணைானவன். அவ்வைவுைான். 

‘சூப்பர் ஹீஜைா’ என்றால் இப்படிைான் இருப்பார் என்ற ஒரு நிழல் 
அந்நியப்படங்ைைின் மூைம் நம் ைனைில் ஆழைாை பைிந்துவிட்டது. அைனால் 
நியாயைாை இருந்ைாலும் ஜைாக்ைைாை இருக்ைிறார் என்ற ஒஜை ைாைணத்ைிற்ைாை  
‘முைமூடி’ ைைாபாத்ைிைத்கை ஏற்றுக் கைாள்ை கபரும்பாைாஜனார் ைறுைின்றனர். 
‘சூப்பர் ஹீஜைா’ ைனவு ஒவ்வாருத்ைருக்குள்ளும் இருக்கும். ஒவ்கவாரு 
ைனிைருக்குள்ளும் இருக்கும் ஃஜபண்ட்டசியின் விகைஜவ சூப்பர் ஹீஜைாக்ைள். 
ஒவ்கவாருவரும் சிறு வயைில்  அைாவுைின் அற்புை விைக்கைப் பற்றி ைனவு 
ைண்டிருப்பார்ைள். ைான் ஸ்கபடர் ஜைனாை உருகவடுத்ைால் எப்படி இருக்கும் 
என்றும் எண்ணிப் பார்த்ைிருப்பார்ைள். அவ்வாறான ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் ைைிழ் 
ஜபசினால் எப்படி இருக்கும் என்று ைனவு ைண்டு  ஒரு பகடப்பாைி இங்குபடைாை 
எடுத்ைிருக்ைிறார். இைில் அவர் எந்ை ஒரு அைானுஷ்ய சக்ைியின் உைவிகயயும் 
நாடவில்கை, அைற்ைான அவசியமும் ஏற்படவில்கை. ஏகனனில் முைமூடி ைிைவும் 
சாைாைணைானவன், உங்ைகையும் என்கனயும் ஜபான்று.. 

ஒரு ஜைாக்ைல் சூப்பர் ஹீஜைா ஜைாக்ைைாை ைான் உருவாைமுடியும். அைனால்ைான்  
சூப்பர் ஹீஜைாவிற்க்கு ஆகட கைக்கும் ைாட்சிைள் முைல், அவர் கசய்யும் 
சாைசங்ைள் வகை அகனத்தும் சாைாைணைாை அகைந்துள்ைது. ைைிழ் சூழைில், 

ைக்ைளுக்கு ஒரு ைைாப்பாத்ைிைம் நல்ைது கசய்ைிறான் எனில், குழந்கைைகை 
ைாப்பாற்றுைிறான், கைாள்கையில் இருந்து வங்ைிகய ைாப்பாற்றுைிறான் என்றுைான் 
ைிகைக்ைகை அகைக்ை முடியும்.ைிைவும் advanced படைாை எடுக்ைஜவண்டும் என்றால் 
‘Bio-war’ ‘nuclear weapon’ ஜபான்ற விஷயங்ைைிைிருந்து ‘சூப்பர் ஹீஜைா’ ைக்ைகை 
ைாப்பற்றுைிறான் என்று ைகை எழுைைாம். ஆனால் அவ்வாறான படங்ைகை இங்கு 
எத்ைகன ஜபர் ஏற்றுக் கைாள்வார்ைள். ைிரு.ேனநாைன் இயக்ைிய ‘ஈ’ ைிகைப்படம் 
‘Bio-war’ பற்றி ஜபசிய முைல் ைைிழ் படம். அந்ை படத்ைிகன  ஏன் யாரும் ஏற்றுக் 
கைாள்ைவில்கை! 

அைனால் முைமூடியின் ைாட்சிைள் ஆங்ைிை படத்ைில் வரும் சைாசரி ைாட்சிைள் 
என்று விைர்சிப்பவர்ைள் ஒரு விடயத்கை நிகனவில் கைாள்ைஜவண்டும். ‘முைமூடி’ 

என்பது சிறு முயற்சிஜய. கபரிய சாைகனைள் அகனத்தும் சிறு முயற்சியில் 
இருந்ஜை ஜைான்றுைிறது என்பைால் ‘முைமூடி’ என்ற சாைாைணைான ‘சூப்பர் 
ஹீஜைாகவ ஏற்றுக் கைாள்ளும் பட்சத்ைில் அவன் வருங்ைாைத்ைில் இன்னும் பை 
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சாைகனைள் கசய்ைிடுவான். (Mugamoodi is an ordinary guy with extraordinary potential.) 

இந்ை படத்ைிற்க்கு கசய்ய ஜவண்டிய நியாயத்கை கசய்ைால் அடுத்ைடுத்து 
பிைைாண்டைான, இன்னும் சிறந்ை பாைங்ைகை எைிர்பார்க்ைைாம். அகை யார் 
ஜவண்டுைானாலும் எடுக்ைைாம். ைைிழின் முைல் சூப்பர் ஹீஜைாவாைிய 
முைமூடிகய ஒதுக்ைித் ைள்ைினால், ஜவறு யாரும் சூப்பர் ஹீஜைா படம் எடுக்ை 
முயற்ச்சிக்ை ைாட்டார்ைள்… 

ஒட்டுகைாத்ை படக் குழுவும் ைடினைாை உகழத்துள்ைகை ைிகையில் 
உணைைாம்.இந்ை படத்ைின் ைைாநாயைன் ேவீா,ைன் ைைாப்பாத்ைிைத்ைிற்க்கு ைிைவும் 
நியாயம் கசய்துள்ைார். கபரும்பாைான ைாட்சிைள் இைவிஜைஜய நைர்ைிறது. அைகன 
அருகையாை ஒைிப்பைிவு கசய்துள்ை ஒைிப்பைிவாைகை பாைாட்டிட ஜவண்டும். 
ைாட்சிைளுக்கு ஜைலும் கைருஜைற்றியுள்ைார் இகசயகைப்பாைர், ைன் அருகையான 
பின்னணி இகசயின் மூைம். ஆனால் இகச சிை இடங்ைைில் Hans zimmer-ஐ 
ஞாபைப்படுத்துைிறது. (எப்படி sci-fi ைகைைைில் Issac Asimov-வின் ைாக்ைத்கை ைவிர்க்ை 
முடியாஜைா, அஜை ஜபான்று சைைாைத்ைில் பிைைாண்டைான இகசயில் Hans zimmer-

யின் ைாக்ைத்கை ைவிர்க்ை இயைாது) 

உைைில் ைகை சிறந்ை இயக்குனர்ைள் பைர் இருந்ைாலும், “creative Directors” என்று 
கசால்ைக் கூடியவர்ைள் கவகுசிைஜை. Kurosawa, Coppola ஜபான்று. இந்ைியாவில் 
அனுைாக் ைஷ்யப், ைியாைைாே குைாைைாோ, ைிஷ்ைின் ஜபான்றவர்ைள் 
குறிப்பிடத்ைகுந்ை creative Directors. அவர்ைள் ைனக்கைன்று ஒரு ‘classic style’ 

கவத்துள்ைனர். ைிஷ்ைின் கவறும் ைாகை ைட்டும் ைாட்டுைிறார் என்ைிறார்ைள். 
ஆனால் அவர் படங்ைைில் ைால் ஆயிைம் ைகை கசால்ைிறது. நந்ைைாைாவில் 
எங்கும் பயணிக்கும் ைால்ைகை அைிைம் ைாட்டியிருப்பார், அது பயணம் சம்பத்ைப் 
பட்ட படம் என்பைால். 

அஞ்சாஜை, யுத்ைம் கசய் ஜபான்ற படங்ைைின் முைல் ைாட்சிைள் நிகனவில் 
இருக்ைைாம். ஒரு இயக்குனர்  ஒரு ைாட்சிகய எப்படி ஜவண்டுைானாலும் 
எடுத்ைிட முடியும். ஆனால் அைில் அவர் ைாட்டும் creativity ைான் அவகை ைனித்து 
நிற்ைச்கசய்ைிறது. அைற்க்கு அஞ்சாஜை படத்ைின் முைல் ைாட்சி ஒரு ைகைசிறந்ை 
உைாைணம். அது ஜபாை இந்ை படத்ைிலும் அந்ை ‘கடைக்டர் டச்’ இருக்ைிறது. 
குறிப்பாை ைைாநாயைன் முைமூடியாை உருகவடுக்கும் (transition) அந்ை ஒரு ைாட்சி, a 

perfect director touch. ஜைலும் சிை ைாட்சிைள் Kurosawa way of making-ஐ 
நிகனவுப்படுத்தும். ஒரு சூப்பர் ஹீஜைா ைகைகய Akira kurosawa ஸ்கடைில் பார்க்ை 
விரும்புபவர்ைள் முைமூடிகய பார்க்ைைாம். (ைிரு. ைிஷ்ைின் அவர்ைைின் படங்ைைில்  
குஜைாசாவாவின் ைாக்ைம் நிகறய  உண்டு. நந்ைைாைாவில் அவைது நடிப்பு 
குஜைாசாவாவின் ஆஸ்ைான நடிைைான ேப்பானின் Toshiro Mifune அவர்ைைின் 
நடிப்கப பை இடங்ைைில் நிகனவுப்படுத்தும் ) 

இந்ைபடத்ைின் ஸ்ைிரிப்கட ஒரு புறம் குகறக் கூறுைிறார்ைள். ைைிழ் பகடப்புைைில் 
ைகைைளுக்கு பஞ்சைில்கை. இங்கு ஆயிைக் ைணக்ைான ைகைைள் 
கைாட்டிக்ைிடக்ைின்றன. ஆனால் இைக்ைியத்ைிற்க்கும் ைிகைப்படத்ைிற்க்கும் உள்ை 
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இகடகவைி இன்னும் குகறந்ைபாடில்கை. ‘யவன ைாணி’ ைகையில் சாண்டில்யன் 
நிகறய வித்கைைள் ைாட்டியிருப்பார். ஒஜை நாவைில், ைடல் கைாள்கையர்ைள், ைடற் 
ஜபார். நிைப் ஜபார், ைத்துவங்ைள் என நிகறய விவரித்ைிருப்பார். ஆனால் அைகன 
இதுவகை யாரும் படைாை எடுத்ைிடவில்கை. ைாைணம் அைகன அவ்வைவு 
எைிைாை ‘execute’ கசய்ைிட இயைாது. அருகையான ைகைைகை பக்ைம் பக்ைைாை 
எழுைிடைாம். ஆனால் அைகன ‘execute’ கசய்வது ைான் ைிை கபரிய பணி. ‘execution’ 

கவறும் ைிறகை சார்ந்ைைன்று.  சூழகை சார்ந்ைதுைாகும். ‘ஸ்படீ்’ ஜபான்று ஒரு 
ஸ்ைிரிப்கட இங்கு எழுைிடமுடியும், ஆனால் எந்ை ஜைாட்டில் ஜபருந்கை ஓட 
விடுவது? 

ஸ்கபடர் ஜைன் டிகைகன ‘web’ விட்டு ைடுப்பது ஜபான்ற ைாட்சிகய இங்கு எப்படி 
அகைத்ைிட முடியும்? 

சூப்பர் ஜைன் ைாடி விட்டு ைாடி ைாண்டுைிறார் என்றால், ைவுண்ட் ஜைாட்டில் ைாஜன 
எடுக்ை முடியும்? அப்ஜபாதும்,ஜைைி கசய்பவர்ைள் ஜைைி கசய்வார்ைஜை? 

ஜபட் ஜைன் கவத்துருப்பது ஜபான்ற வாைனங்ைைின் ‘prototype’ கசய்வது கூட இங்கு 
ைடினைாயிற்ஜற ? 

இகவ அகனத்ைிற்க்கும் ‘கசட் ஜபாட்டால் எவ்வைவு ஜைாடிைள் இகறக்ை 
ஜவண்டும். ைிைாபிக்ஸ் ைாட்சிைைிலும் நிகறய ைைிழ் படங்ைள் கைாக்கை 
வாங்ைியுள்ைஜை. அவ்வாகறனில் உைை ைைத்ைிற்க்ைான ைிைாபிக்ஸ் எவ்வாறு 
சாத்ைியம்? 

எல்ைா ஸ்க்ரிப்ட்ைகையும் execute கசய்ைிட முடியாது.. இந்ை சூழ்நிகையில் execute 

பன்னக்கூடிய அைவிற்க்கு ஒரு சிம்பிைான சூப்பர் ஹீஜைா ஸ்ைிரிப்கட எழுைி, 
அகை ைிைவும் நாைரிைைான முகறயில் படைாக்ைிய ஒரு குழுகவ, பை புது 
முயற்சிைளுக்கு விகை விகைத்துள்ை ஒரு குழுகவ  ைவறாை விைர்சிப்பஜைா, 

அவர்ைைின் பகடப்கப புறக்ைணிப்பஜைா எற்ப்புகடய கசயைாைாது. 

படத்ஜைாட ைிகைைாக்ஸ் பற்றி நிகறய விைர்சனம் உண்டு. சைீபத்ைில் வந்ை 
‘ைதுபானக்ைகட’ படமும் ைிடீர்னு முடிந்ைிடும். ஆனால்  அந்ைப் படத்கை குகற 
கசால்ை முடியாது. ஏகனன்றால் அது ஒரு ைகை சிறந்ை முயற்சி. அது ஒரு off-

beat படம். ஆங்ைிைத்ைில்  சிகறச்சாகையினுள் நடக்கும் ைகைைள், சூப்பர் 
ைார்க்கைட்டில் நடக்கும் ைகைைள் என நிகறய படங்ைள் வந்ைிருக்கு. ைைிழ்ை 
TASMAC-உள்ை நடக்கும் நிைழ்வுைகை அடிப்பகடயாக் கைாண்டு எடுக்ைப்பட அந்ை 
படத்கை எத்ைகனப் ஜபர் ஆைரித்ஜைாம் ? விைர்சிப்பவர்ைள் எந்ை முயற்சி 
கசய்ைாலும் விைர்சித்துக் கைாண்டுைான் இருப்பார்ைள்.... 

அன்ஜபசிவம் சுட்டபடஜை எனினும் ஒரு ைகை சிறந்ை ைைிழ் படம். ஆனால் அது  
ஓடவில்கை . ஆைண்ய ைாண்டம், கைன் ஜைற்கு பருவக் ைாற்று, வாகை சூடவா 
ஜபான்ற நிகறய நல்ைப் படங்ைள் இங்கு ஓடவில்கை. ஆனால் அந்ை அைவுக்கு 
முைமூடி ைகை சிறந்ை படகைன்று  கசால்ைவில்கை. ‘முைமூடி’ ஒரு 
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சாைாைணைான படம்.ஆனால்      அசாைாைணைான முயற்சி. அந்ை 
முயற்சிகயைான் நாம் பாைாட்டிட ஜவண்டும். 

ஆங்ைிைப் படங்ைள் அைவிற்க்கு technology இந்ை படத்ைில்  உபஜயாை படுத்ைப் 
படவில்கை என்று விைர்சிக்ைிறார்ைள். அைற்ைான அவசியம் இக்ைகைக்கு இல்கை. 
‘டார்க் கநட் கைசஸ்’ ஜபான்ற படங்ைஜைாடு ‘முைமூடி’ படத்ைிகன ஒப்பிட்டு 
பார்ப்பது  ைிைவும் ைவறு. ஜநாைான் படங்ைள் ைாைிரி இந்ைப் படங்ைள் இருக்ைாது. 
சைைாை உைை சினிைாவில் ஜநாைான் சிம்ைகசாப்பனம், பை சுயாைீனப் 
பகடப்பாைிைளுக்கு ைனைைவில் ைானசீை குருவாை  அவர் விைங்குறார் என்பைில் 
எந்ை ஐய்யப்பாடுைில்கை. ைடந்ை பைிகனந்து வருடத்ைில் அவர் அகடந்ைிருக்கும் 
வைர்ச்சி பிைைிக்ை கவக்ைிறது. ஆனால் ஜநாைான் ஜபான்ற பகடப்பாைிைள் 
இயங்கும் சூழல் ஜவறு. நம் பகடப்பாைிைள் இயங்கும் சூழல் ஜவறு. நம்முகடய 
சூழகை சார்ந்துைான் இந்ைப் படத்கை விவாைிக்ைணும். ைைிழ் சூழைில் முைமூடி 
ஒரு ைிைப்கபரிய முயற்சி.. 

இப்ஜபாது இருக்கும் ைைிழ் சூழைில் ‘முைமூடி’ ைாைிரிைான் ஒரு ைைிழ் சூப்பர் 
ஹீஜைா படம் எடுக்ை முடியும். முைமூடி ஒரு நாைரிைைான படம். 
பாைாட்டுைளுக்குரிய முயற்சி. அைனால் எந்ை ஒரு கபரிய எைிர்பார்புைின்றி, 
மூகையில் எந்ை ஒரு நிழல் உருவத்ைின் ைாக்ைமுைின்றி, ைைிழ் சூப்பர் ஹீஜைா 
எப்படி இருப்பான் என்ற  ஆகசஜயாடு , பாட்டி ைடியில் படுத்து ைகை ஜைட்கும் 
குழந்கைப் ஜபாை ‘முைமூடி’ படத்கை பார்க்கும் ஒவ்கவாருவருக்கும் இப்படம் 
பிடிக்கும். இைில் இருக்கும் உகழப்பு புரியும்.. 

அகை விடுத்து, நாங்ை Dark Knight Rises ைாைிரி இருந்ைாைான் சூப்பர் ஹீஜைா 
படகைன்று ஏற்றுக் கைாள்ஜவாம் என்று கசால்ற எல்ைாரும் கைாஞ்சம் 
ைாத்ைிருந்ைால், foreign technology implement பண்ணி இங்கு யாைாவது டார்க் கநட் 
கைசை விட நல்ை படஜை எடுப்பாங்ை. முன்னாடி கசான்ன ைாைிரி அதுக்கு நம்ை 
கைாஞ்சம் ைாத்ைிருக்ைணும். ைாத்ைிருப்ஜபாம் ஒரு நாற்பது வருடம்..... 
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பில்லா II 

ஒரு பார்கையும்,  

தமிழ் ரசிைர்ைளுக்கு  

சில  

ஜைண்டுஜைாள்ைளும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஒரு படத்கை பற்றிய விைர்சனம் அந்ை 
படத்கை எந்ை வகையிலும் பாைிக்ைப் 
ஜபாவைில்கை. படம் பார்ப்பவர்ைள் 
பார்த்துக் கைாண்டுைான் இருப்பார்ைள். 
பார்க்ை விரும்பாைவர்ைள் எந்ை 
ைாைத்ைிலும் பார்க்ைப் ஜபாவைில்கை. 
ஆனால் முத்ைாய்ப்பாை வரும் நல்ை 
படங்ைகை கைாண்டாடஜவண்டிய ைடகை 
நைக்ைிருக்ைிறது. அகை சையத்ைில் பில்ட்-
அப்ஜபாடு வந்து ஊகை ஏைாற்ற 
முயற்சிக்கும் படங்ைகை அைச ஜவண்டிய 
கபாறுப்பும் நைக்ைிருக்ைிறது.ைாை 
புத்ைைத்ைில் படங்ைைின் இருப்கப பற்றிய 
ைருத்துக்ைகை பைிவு கசய்யஜவண்டியது 
ைசிைர்ைைின் ைடகை... 

இங்கு ைசிைர்ைள் என்று 
குறிப்பிடப்படுபவர்ைள், ைிகைப்படங்ைைின் 
ைசிைர்ைள். நடிைர்ைைின் ைசிைர்ைள் அன்று. 
உைை ைிகைப்படங்ைகை எந்ைகவாரு 
‘ஓைவஞ்சகன’யும் இல்ைாைல் பார்க்கும் 
ைசிைன்  என்ற முகறயில் இங்கு இந்ை 
விைர்சனங்ைகை பைிவு கசய்ைிஜறன். 

எனக்கு எல்ைா படங்ைளும் ஒன்றுைான். 
‘வில்லு’ எனினும், ‘ைங்ைாத்ைா’ எனினும் 
‘ைாேபாட்கட’ எனினும், ஜவறு எந்ை படம் 
எனினும் எல்ைாம் ஒன்றுைான். 
கபரும்பாைான படங்ைள் முைல் நான் 
முைல் ைாட்சி பார்த்துவிடுஜவன். உைை 
ைிகைப்படங்ைகை உன்னிப்பாை ைவனிப்பது 
ைட்டுஜை என் ஜவகையாை இருப்பைால் 
‘ஆயிைம் விைக்கு’ , ‘நாங்ை’, ‘நான் சிவன் 
ஆைிஜறன்’ , ‘கைாண்டான் கைாடுத்ைான்’, 

‘ஒத்ைக் குைிகை’, ‘கவங்ைாயம்’, ‘ நில் ைவனி 
கசல்ைாஜை’ ‘நஞ்சுபுைம்’ என பைைால் 
ைவனிக்ைப் படாை பை ைைிழ் படங்ைகை 
ைிகையைங்ைிற்க்கு கசன்று பார்த்ைவன்-
பார்பவன் என்ற முகறயில் ஒரு 
ைிகைப்படத்கை பற்றி எழுதும் எல்ைா 
உரிகைைளும் எனக்ைிருக்ைிறது.... 
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“பணக்ைாைனா இருந்ைாலும் பிச்சக்ைாைனா இருந்ைாலும், கூைியா இருந்ைாலும் 
உகழத்ைால்ைான் ஜைை வைமுடியும்” என்று ‘பில்ைா II’ படத்ைில் ஒரு வசனம் 
வரும்.அஜை ஜபாை ஒவ்கவாரு படமும் பை ஜபரின் உகழப்பினால்ைான் கவைிஜய 
வருைிறது.அைற்ைாை எல்ைாம் படத்ைிகனயும் சிறந்ை படகைன்று ைருை இயைாது. 
‘ஆைண்ய ைாண்டம்’ ஜபான்ற அருகையான படங்ைள் ைண்கண ைவ்வுவதும், 

‘சகுனி’ஜபான்ற கைாக்கை படங்ைள் ைல்ைாகவ நிைப்பிக் கைாள்வதும், ைைிழ் 
சினிைாவின் சாபக் ஜைடு. 

அஜை ஜபால், ைகையில் தூக்ைி கவத்துக் கைாண்டு ஆடும் அைவிற்க்கு,‘பில்ைா II’ 

ஒன்றும் ைகை சிறந்ை படைன்று. உைை சினிைாவின் ைசிைர்ைள் யாைாலும் அகை 
உைக்ை கசால்ைிட முடியும். சிை நூறு ரூபாய்ைள் இகறத்து, ‘இந்ை படைாவது 
நல்ைா இருக்ைாைா’ என்ற நப்பாகசயில் ஒவ்கவாரு ைைிழ் படத்ைிகனயும் பார்க்கும் 
ஜபாது, அந்ை படமும் நன்றாை இல்ைாை பட்சத்ைில் அகை கவைிப்பகடயாை  
விைர்சிப்பகை விட ஜவறு இல்கை. 

“அகைரிக்ைன் நியூ ஜவவ்” (american new wave) சினிைாவின் ைிை 
முக்ைியைானவர்ைைில் ஒருவைாை ைருைப்படும் Brian de palma-வால் 1983யில் 
இயக்ைப்பட்ட ‘scarface’ படத்ைின் அப்பட்டைான ைழுவஜை ‘பில்ைா II’. 

பில்ைா II என்ற கபயரில் பில்ைாவின் வாழ்கையின் முற்பகுைிகய படைாை 
எடுக்ைஜவண்டும் என்ற ைட்டாயத்ைில் ைிகைக்ைகை எழுைியுள்ைனர்.,‘Scarface’ 

ைிகைக்ைகைகய உருவி பின் அகை ைைிழுக்கு ஏற்ற ைாைிரி ைாற்றுைிஜறன் 
ஜபர்வழி என்று மூன்று பாடல்ைகை கசாருைி, பின் இைகன பில்ைா ஒன்ஜறாடு 
இகணக்ை ஜவண்டும்கைன்பைால் ைிைவும் ைடினப்பட்டு ‘scarface-யின் ைிகைைாக்ஸ் 
ைாட்சிகய ைாற்றி, அஜை சையத்ைில் ‘scarface’-யின் முக்ைிய ைாட்சிைகை ைவிர்க்ை 
முடியாைல் ைவித்து இறுைியில் ஒரு ‘copy cat’ படத்ைிகன கைாணர்ந்துள்ைனர். இது 
‘prequel’ என்பைால், பில்ைா இறுைி வகை உயிஜைாடு இருக்ைஜவண்டும் என்பைால்  
‘scarface’-யின் கைத்ைான ைிகைைாக்ஸ் ைாட்சியிகன இப்படத்ைில் கவக்ை 
இயைவில்கை... 

வசங்ைகை கையப் படுத்ைி எடுக்ைப்பட்ட ைிகைப்படம் scarface. அத்ைிகைப்படத்ைின் 
சிை முக்ைிய வசங்ைகை இைற்கு முன்ஜன ைைிழ் சினிைாவின் 
‘கசவ்வனகசம்ைல்ைள்’ உருவி விட்டைால், இந்ை ைிகைப்படத்ைில் ஜவறு வழி இன்றி 
அந்ை முக்ைிய வசனங்ைள் வந்ை ைாட்சிைகை ைவிர்த்துள்ைனர்.அைனால்ைான் படம் 
இைண்டு ைணி ஜநைம் ைட்டும் ஓடுைிறது. இல்கைஜயல் ஆங்ைிை மூைத்கை 
ஜபான்று மூன்று ைணி ஜநைம் ஓடியிருக்கும். scarface-யின் முக்ைிய ைாட்சிைள் 
அகனத்தும் இந்ைப் படத்ைில் ைிணிக்ைப் பட்டிருக்ைிறது. ைழுவல் ைிகைப்படங்ைள் 
ைைிழுக்கு புைிைன்று, ஆனால் ‘scarface’-யின் கவைிப்பகடயான ைழுவகைன்று 
கசால்ைிவிட்டு இவர்ைள் ஒரு ‘ஜைங்க்ஸ்டர்’ படம் எடுத்ைிருந்ைிருக்ைைாம்.அகை 
விடுத்து பில்ைா II எடுத்ஜை ஆை ஜவண்டுகைன்ற ைட்டாயத்ைில்  ‘scarface’-யின் 
ஜடானி கைான்டானா (Tony montana) ைைாப்பாத்ைிைத்கையும் ‘ஜடவிட் பில்ைா’ 

ைைாப்பாத்ைிைத்கையும் இகணக்ை முயற்சித்து, ஜைாற்றுள்ைனர். 
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உைை ைிகைக்ைகைைைில் ைிை முக்ைியைாை ைருைப்படும் ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் மூன்று, 

1.Travis bickle (Taxi Driver-1976) 

2. Tony montana (Scarface-1983) 

3.Joker (Dark Knight-2008) 

விசித்ைிைைான ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் பை உண்கடகனனினும், ஜைற்கூறிய மூன்று 
ைைாப்பாத்ைிைங்ைளும் ைிை ைிை விசித்ைிைைானவர்ைள், எப்ஜபாது எகைச் கசய்வார்ைள், 

எந்ை ‘modulation’-இல் ஜபசுவார்ைள் என்று வகையறுத்துக் கூற இயைாது. 
அவ்வாறான ஒரு ைைாபாத்ைிைத்கை ைிைவும் பரிச்சயைான ‘பில்ைா’ 

ைைாப்பாத்ைிைத்ஜைாடு இகணக்ை முயற்ச்சித்ைகை ைவிர்ைிருக்ைைாம்... 

எந்ை பாணியில் ைிகைக்ைகை எழுைினாலும் அைில் continuity இருக்ை ஜவண்டும். 
ஆனால் இந்ை படத்ைில் அது அணுவைவும் இல்கை. ைிடீகைன பகழய ைார்ைள் 
வருைிறது, பகழய துப்பாக்ைிகய உபஜயாைப் படுத்துைிறார்ைள்.அடுத்ைக் ைாட்சியில் 
நவநாைரிை உகடைளும், கபாருட்ைளும் ைாட்டப் படுைின்றன. ைிடீகைன்று 5000 
ரூபாய் வியாபாைம் ஜபசுைிறார்ைள். அடுத்ைக் ைாட்சியில் ஒரு ஜைாடி ரூபாய் 
வியாபாைம் ஜபசுைிறார்ைள். பின் 300 ைில்ைியன் டாைர்ஸ் என்ைிறார்ைள், 500 
ைில்ைியன் டாைர்ஸ் என்ைிறார்ைள். உன்னிப்பாை ைவனித்ைால் ைிட்டைட்ட 25 
வருடங்ைகை  சிை நிைிடங்ைைில் ைாட்சிப்படுத்ைியிருப்பது ஜபான்று ஜைான்றும்.( 
“அகைரிக்ைன் நியூ ஜவவ்” சினிைாவின் ைாக்ைம்.) ஆனால் இது அத்ைகன  
வருடங்ைள் நடக்ை கூடிய ைகையன்று. 

ஒரு சாைாைணைானவன் எப்படி கபரிய ஜைங்க்ஸ்டைாை ைாறுைிறான் என்பன 
ஜபான்ற ஒரு ைகைகய அழைாைவும் ஆழாைாைவும் எடுத்ைிருக்ைைாம்.ஆனால் 
அகை ‘பில்ைா II’ என்ற கபயரில் எடுக்கும் ஜபாது, ைகை நடக்கும் ைாைத்கை 
கைரிவித்ைிருக்ை ஜவண்டும். ஏைாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ைாைத்கை எடுத்து 
(கைாண்ணூறுைைின் இறுைியிஜைா, அல்ைது இைண்டாயிைத்ைின் கைாடக்ைத்ைிஜைா) 
அைில் பில்ைா ஜைங்க்ஸ்டைாை உருவாைிறார் என்று ைாட்டியிருக்ைைாம்.ஆனால் 
ஒரு ைாட்சியில் ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் , ஏஜைா எம்பதுைைில் வருவகை ஜபான்ற 
ஆகடைகை அணிந்ைிருக்ைிறார்ைள்.  அடுத்ைக் ைாட்சியில் சைைாைைில் 
அணிந்துள்ை நவநாைரிை உகடைகை உடுத்ைியுள்ைனர்.(குறிப்பாை ைைாநாயைி 
முைல் ைாட்சியில் உடுத்தும் பகழய ைாைத்து உகடகயயும் அடுத்ைக் ைாட்சியில் 
உடுத்தும் ைவர்ச்சியான சைைாை உகடகயயும் ைவனிக்ைவும்) ைிகைக்ைகை 
ஆசிரியர்ைள் ைிைவும் குழம்பியுள்ைனர் என்பது ைிண்ணம்.ைானும் குழம்பி 
ைற்றவர்ைகையும் குழப்பும் ஜவகைகய கசவ்வன கசய்துள்ைனர் 
ைிகைக்ைகையாசிரியர்ைள். 

இங்கு இந்ை ைிகைப்படத்கை விைர்சிக்கும் உரிகை நைக்கு இருக்கும் பட்சத்ைில் , 

அைில் இருக்கும் சிறப்பம்சங்ைகை பாைாட்ட ஜவண்டிய கபாறுப்பும் இருக்ைிறது. 
அவ்வாறான ஓர் சிறப்பம்சம் ‘அேதீ்’. 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
30 

 

கைாடக்ைத்ைில் இந்ை ைகைஞன் ைீது கபரிகைாரு பிைைிப்பு இருந்ைைில்கை. பை 
வருடங்ைளுக்கு முன் இவர் நடித்ை ‘ேனா’ படத்கை 60 ரூபாய் கைாடுத்து 
ைாம்பைத்ைில் ஒரு ைிஜயட்டரில் பார்த்ைைாை ஞாபைம். (பில்ைா-2 குேைாத்ைில் 300 
ரூபாய் ) பால்ைனி டிக்கைட்ஜட 15 ரூபாய் விற்ற அந்ை ைிஜயட்டரில் 60 ரூபாய் 
ைிை ைிை அைிைம். ைிஜயட்டகை விட்டு கவைியில் வரும்ஜபாது எழும்பிய ஒரு 
எண்ணம் ‘அய்ஜயா! என் ைாசு ஜபாச்ஜச.’ 

பின் உைை சினிைாவப் பற்றிய பார்கவ விஸ்ைரிப்பகடந்ை சையத்ைில் இவரின் 
பில்ைா கவைிவந்ைது.கபரிைாை எந்ைஒரு அைட்டல் ஜவகைைளுைின்றி கவகு 
எைார்த்ைைாைஇவர் அந்ைப்படத்ைில் நடந்ைைற்கும்-நடித்ைைற்கும் 

பறந்ைன,கைைட்டல்ைள். கைாடக்ைம் முைஜை இவர் ஆகச, வாைி, முைவரி என பை 
படங்ைைில் ைன் ைிறகைகய நிருபித்ைிருந்ைாலும்கபரும்பாைான 
ைிகைப்படங்ைைில்.இவர் ஒழுங்ைாை பயன்படுத்ைிக் கைாள்ைப்படவில்கை,பில்ைா II 

உட்பட... 

'நான் ைடவுள்' படத்ைில்இவர் நடிக்ைாைல் விைைியது, இவரின்புத்ைிசாைிைனத்ைிற்கு 
அகடயாைம். நிச்சயம் இவர் உகழப்பு அந்ைபடத்ைில் வணீடிக்ைப்பட்டிருக்கும். 
ஆனால் அைன்பின் ைகைைகைஜைர்ந்கைடுப்பைில் இவர்ைடுைாறியைன் விகைஜவ 
ைிருப்பைி,பைைசிவன், ஆழ்வார் ஜபான்ற ைிகைப்படங்ைள்… 

எது எவ்வாகறனினும் இவரிடம் இயல்பாைஜவ அகைந்ைிருக்ைிறதுகைத்ைட் ஆக்டிங் 
(Method Acting). ைைாப்பாத்ைிைத்கை உள்வாங்ைி கவறும் 
முைபாவங்ைைிஜைஜயைசிைர்ைகை கைாள்கைக்கைாள்ைிறது 
இவரின்ஆர்ப்பாட்டைில்ைா நடிப்பு. உைை அைவில் ைகை சிறந்ை Al Pacino. Robert De 

NIro ஜபான்ஜறார்ைைின் நடிப்பிற்க்கு இகணயானது இவருகடய நடிப்பு ைிறன்…. 

ைைிழ் சினிைாகவ அடுத்ை ைைத்ைிற்கு எடுத்து கசல்லும் கபாறுப்பு கவறும் 

பகடப்பாைிைகை ைட்டும் சார்ந்ைைன்று.அைில் 'அேித்' ஜபான்ற கைத்ைட் 
ஆக்டர்ைைின் கபாறுப்பு ைிை முக்ைியைானது. அைற்க்கு அவகை ஒழுங்ைாை 
பயன்படுத்ைிக் கைாள்ை ஜவண்டும்.நல்ை ைிறகைைகை 

வணீடித்ைைற்கு,வணீடிப்பைற்கு ைைிழ் சினிைாவிற்கு  நிைர் ைைிழ்சினிைாஜவ. உைை 
அைவில் ைார்ைன் ப்ைண்ஜடாவாை உருகவடுத்ைிருக்ை ஜவண்டிய சிவாேி ைஜணசன் 

பின்னாைில் வணீடிக்ைப்பட்டார் என்பஜை நிைர்சனைான உண்கை. நவைச நாயைன் 
ைார்த்ைிக், இகைய ைிைைம் பிைபு ஜபான்ற சிறந்ை நடிைர்ைள் ைைிழ் சினிைாவின் 

பாகையில் ைாணைல் ஜபானார்ைள்.  

பக்ைம் பக்ைைாை பஞ்ச் வசனம் ஜபசும் நடிைர்ைளும், இறுைிக் ைாட்சியில் ஜைைைா 
ஜநாக்ைி அழுவதும், உைக்ை வசனம்ஜபசுவதுஜை நடிப்பு என நம்பும் நடிைர்ைளும் 
நிகறந்ை ைைிழ் சினிைாவில், அேித் ஜபான்ற உன்னை நடிைர்ைள் பாதுைாக்ைப் பட 
ஜவண்டியவர்ைள்… 'அேித்' என்ற இந்ை ைகைஞன் சரியாை பயன்படுத்ைிக் கைாள்ைப் 

பட்சத்ைில் உைை சினிைாவில் இந்ை ைைிழ் நடிைன் ைகை நிைிர்ந்து நிற்பான், 

ைைிழ்சினிைாகவ ைான் ஜைாைில் ைாங்ைியாவஜை... 
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நல்ை படங்ைகை கைாடுக்கும் கபாறுப்பு பகடபாைிைளுகடயகைனில், அகை ஜைட்டு 
வாங்ைி ஆைரிக்கும் கபாறுப்பு ைசிைர்ைளுகடயது ... 

ைடந்ை இருபது வருடத்ைில்  ைைிழ் சினிைா ைண்ட முக்ைிய நடிைன் அேித் என்பது 
யார் ஏற்க்ை ைறுத்ைாலும் நிகைக்ைக் கூடிய உண்கை... ஆனால் அந்ை நடிைன் 
ைீண்டும் ைீண்டும் ஏஜைா ஒருவகையில் வனீடிக்ைப்படுைிறான். ைிகைக்ைகை 
ஜசாகட ஜபாகுஜபாது அைில் நடித்ை நடிைர்ைைின் நடிப்பு வணீாய் ஜபாவகை 
ைவிர்க்ைமுடிவைில்கை. ‘அேதீ்’ இத்ைிகைப்படத்கை  ைன் ஜைாைில் 
சுைந்ைிருந்ைாலும், குழப்பைான ஒரு ைிகைக்ைகையால் இைகன சிறந்ை படைாை 
ைருை முடியவில்கை... 

படத்ைின் ஒைிப்பைிவு, படத்கைாகுப்பு என பை பாைாட்டக் கூடிய விடயங்ைள் உண்டு. 
ஆனால் ைிகைக்ைகை என்ற முதுகைலும்பு உகடயும் ஜபாது, ைற்ற நல்ை 
விடயங்ைளும் ைட்டாயத்ைால் சுக்குநூறாைி விடுைிறது.. இந்ை படத்ைின் ‘ஜைக்ைிங்’ 

ைிை ைிை அருகை.ஜைாடிைகை இகறத்து எடுக்ைபடும் படங்ைைில் ‘ஜைக்ைிங்’ நன்றாை 
அகையாைல் இருந்ைால் ைான் ஆச்சர்யம்… 

பை ைவர்ச்சி ைாட்சிைகையும், கைாகை ைாட்சிைகையும் ‘க்ஜைாஸ்-அப்’ ஷாட்டில் 
எடுத்துள்ை இயக்குனரின் ‘ைில்’கை பாைாட்டிட ஜவண்டும். அைனால் ைான் 
படத்ைிற்க்கு ‘A’ சான்றிைல் வழங்ைியுள்ைனர். ஆனால் ‘ஏ’ சான்றிைல் படத்ைிற்க்கு 
வரும் எந்ை ஒரு ைசிைகனயும் ைடுத்து நிறுத்ைாது என்பகை இன்னும் ைங்ைகை 
ைைாச்சாை ைாவைர்ைைாை ைருைிக் கைாள்ளும் ‘ைைிழ்நாடு ைணிக்கை குழுவினர்’ 

உணைைறுக்ைின்றனர். (இவர்ைள் பருத்ைிவைீன், ஆைண்ய ைாண்டம் ஜபான்ற 
உன்னைைான பைங்ைளுக்கும் ‘ஏ’ சான்றிைல் வழங்ைியவர்ைள் என்பது குறிப்பிடத் 
ைக்ைது.) 

ஹிந்ைி சினிைாவில் ‘Hate story’, ‘Gangs of wassaypur’ ஜபான்ற படங்ைகை ைிை 
கைரியைாை எடுக்ைின்றனர். ‘Jalla Wallah’ ‘I am a Hunter’ ஜபான்ற இைட்கட அர்த்ை 
பாடல்ைகை ‘ைில்’ைாை எழுதுைின்றனர்.அவர்ைைின் அடாசிட்டி (audacity) 

பாைாட்டுைலுக்குரியது. அதுஜபான்ற அடாசிட்டியான ைவர்ச்சி- கைாகை ைாட்சிைகை 
ஹாைிவுட் பாணியில் இத்ைிகைப்படத்ைில் கவத்து  அகை இறுைி வகை கவட்டி 
எறியாைல் ைில்ைாை படத்கை கவைியிட்ட இயக்குனகை நிச்சயம் பாைாட்டிட 
ஜவண்டும். 

படம் முழுக்ை நிைம்பிக்ைிடக்கும் அருகையான வசனங்ைளுக்ைாை வசனைர்த்ைா 
விற்க்கு பாைாட்டுக்ைள். படத்கைாகுப்பு சிை-பை இடங்ைைில் ‘Rock & Rolla’ , ‘Shoot’em 

up’ ஜபான்ற படங்ைகை நிகனவு படுத்ைினாலும், பிசிர் இல்ைாைல் ைிைவும் 
அருகையாை படத்கை கைாகுத்துள்ைைால் படத்கைாகுப்பாைகையும் 
பாைாட்டிடுஜவாம். 

படம் முழுக்ை இருவர் ைட்டுஜை துப்பாக்ைிகய கவத்து சுட்டுக் கைாண்டு ைிரிவது 
கைாஞ்சம் ஓவர். ஒரு ைாட்சியில் ஸ்கடைாை பில்ைா நடந்து வருவார். பின்னாடி 
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குண்டு கவடிக்கும். ைகடசியாை இந்ை ைாட்சிகய வல்ைைசு படத்ைில் பார்த்ைைாை 
ஞாபைம். ைடந்ை சிை வருடங்ைைாை ைைிழ் சினிைா ைவிர்த்ைிருந்ை 'funny Build up’ 

ைாட்சிைள் அகவ.அந்ை ைாட்சிைகை ைீண்டும்  இந்ை படத்ைில் புகுத்ைியுள்ைனர். 

எந்ை ைிகைக்ைகையானாலும் அைனுள் ஜைகவயில்ைாை ைைாப்பாத்ைிைங்ைகை 
நுகழத்ைிடக் கூடாது.ஒரு ைாட்சியில் ைகைக்கு சம்பந்ைைில்ைாைல் ஜைாட்டில் 
கசல்லும் ஆயிைம் நபர்ைகை ைாட்டைாம். ஆனால் ைகைக்கு ஜைகவஜயகயாழிய 
அவர்ைள் யாரும் வந்து ைகை ைாந்ைர்ைளுடன் உகையாடக் கூடாது.ைகைக்கு 
ஜைகவயில்ை ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் இப்படத்ைில் நிைம்பிக் ைிடக்ைின்றன. 

முைல் பாைத்ஜைாடு படத்ைிகன இகணக்ை ஜவண்டும் என்பைற்ைாை 'ேைைீஷ்' 

ைைாபாத்ைிைம் வந்துவிட்டு ஜபாகும்.அஜைஜபால் எதுவும் கசய்யாைல் ைவர்ச்சி ைாட்ட 
இைண்டு ைைாநாயைிைள். (கபரும்பாைான  ைைிழ் சினிைாவில் ைைாநாயைிைள் 
இன்னும் பாடல் ைாட்சிைளுக்கு ைட்டுஜை பயன் படுைிறார்ைள் ). Scarface  படத்ைில் 
அம்ைாவாை வரும் ைைாபாத்ைிைம் இைில் அக்ைாவாைவும், ைங்ைச்சியாை வரும் 
ைைாபாத்ைிைம் இைில் அக்ைா கபண்ணாைவும் வருைின்றனர். இைில் ஒரு வசனம் 
ஜபசுவைற்ைாை ைட்டும் வந்துவிட்டு கசல்ைிறது அக்ைா ைைாபாத்ைிைம். 

'scarface '  ைிகைப்படத்ைில் ஜடானி ஜைான்டனா எவ்வைவு 'ஆட்டிட்யுட்' நிகறந்ைவர் 
எனக் ைாட்டி, இறுைில் அஜை ஆட்டிட்யுடுடன் ைாண்டு ஜபாவகை ஜபால் ைகைகய 
அகைத்ைிருப்பார்ைள். 'scarface ' ைகைகய எவ்வைவு அகைஜவக்ைாடாை எடுக்ை 
இயலுஜைா அவ்வைவு அகைஜவக்ைாடாை எடுத்ைிருக்ைிறார்ைள் பில்ைா II 

ைிகைக்ைகையாசிரியர்ைள். 

இங்கு ஒரு ஆங்ைிைப் படத்ைின் ைகைகய வணீடித்ைைற்ைாை ைட்டும் வருத்ைப் 
படவில்கை. 'அேித்' ஜபான்ற ஒரு ைகை சிறந்ை நடிைகன ைீண்டும் ைீண்டும் 
வணீடிப்பது ஜைலும்  வருத்ைைைிக்ைிறது.  Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson 

ஜபான்று ஒரு சிறந்ை நடிைைாை அேித் உருஜவடுக்ைஜவண்டுகைன்றால் Scorcese, 

Coppala ஜபான்ற இயக்குனர்ைள் இங்கு நிச்சயம் ஜைகவ. இல்கைஜயல் 
கைன்ஜைலும் விக்ைம், அேித், சிம்பு ஜபான்ற சிறந்ை நடிைர்ைைின் ைிறகை வணீடிக்ைப் 
பட்டுக் கைாண்டிருக்கும். (வருைாை ைைிழ் சினிைாவின் 'ப்ைாைிசிங் ஹீஜைாக்ைள்' 

இவர்ைள் மூவரும் என்பகை யாைாலும் ைறுக்ை இயைாது..) 

நல்ை படங்ைகை ஜைட்டு வாங்ை ஜவண்டிய கபாறுப்பு ைசிைர்ைளுகடயது. 'வழக்கு  
எண் ' ஜபாை முத்ைாய்பாை வரும் ைைைான படங்ைகை கைாண்டாடிட ஜவண்டும். 
அகை இங்கு கசய்ய ைறுக்ைிறார்ைள். ைான் இன்னாரின் ைசிைன் என ைார்த்ைட்டிக் 
கைாண்டு பிற நடிைர்ைைின்  ைசிைர்ைைிடம்  சண்கட பிடிப்பஜை அவர்ைைின் 
ஜவகையாைி விட்டது. ைசிைர்ைைால் ைான் படம்  ஓடுைிறகைன்றால் , 'பாபா' படம் 
சக்கை ஜபாடு ஜபாட்டிருக்ை ஜவண்டும். ைிரு. ைேினிைாந்ைிற்கு இருக்கும் அைவிற்கு 
ைசிைர்ைள் ஜவறு எந்ை நடிைர்ைளுக்கும் இல்கை. ‘Autobiography of Yogi’ என்ற 
புத்ைைத்கை ைழுவி எடுக்ைப்பட்ட ஒரு நாைரிைைான படம் பாபா. அைில் 
ைிரு.ைேினிைாந்த் கசால்ை வந்ை நல்ை விடயங்ைள் ஏைாைம்.  ஒதுக்ைி ைள்ளும் 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
33 

 

அைவிற்கு அது ஜைாசைான படம் இல்கை. எனினும் கபரும்பாைஜனார் அந்ை 
படத்கை ைசிக்ைவில்கை (அன்ஜப சிவம் ஜபான்ற  உன்னை  படங்ைகைஜய நாம் 
ஏற்றுக்கைாள்ைவில்கை என்பது நிகனவில் இருக்ைைாம்). அைனால் ைசிைர்ைைால் 
ைான் படம் ஓடுைிறது என்பது ைாகய. ஏகனனில், ைேினிக்கு அடுத்து அைிை 
ைசிைர்ைள் பகடத்ை அேித் அவர்ைைின் எல்ைா படங்ைளும் ஓடி இருக்ை ஜவண்டும். 
அவ்வாறு நிைழவில்கை என்பகை நாம் அறிஜவாம். ைசிைர்ைகையும் ைீறி 
ேனைஞ்சை சினிைா ைசிைர்ைள்ைான் படத்ைின் கவற்றி-ஜைாழ்விகய 
நிர்ணயிக்ைிறார்ைள். (பை ஜநைங்ைைில் அவர்ைள் 'கைாக்கை' படங்ைகை 
கவற்றியகடய கசய்ைிறார்ைள் என்பது ஜவறு விடயம் ) 

அைனால் கவறும் நடிைர்ைைின் ைசிைர்ைைாை ைட்டுைில்ைாைல் நல்ை சினிைாவின் 
ைசிைர்ைைாை படம் பார்க்கும் அகனவரும் இருக்கும் பட்சத்ைில், ைைிழில் நல்ை 
படங்ைள் வந்து குவியும். நல்ை நடிைர்ைைின் ைிறகைைளும் வணீடிக்ைப்படாது.  
நல்ை படங்ைகை ைட்டும் ஜைர்ந்கைடுத்து நாம் ஆைரிக்கும் பட்சத்ைில் அந்ை 
படங்ைைின் புைழ் வைர்ந்து இந்ைிய அைவில் கசன்றகடயும். ைைிழின் ைகை சிறந்ை 
படங்ைள் அகனத்தும் இந்ைிய அைவில் எடுத்து கசல்ைப் பட ஜவண்டும். அைற்க்கு 
நாம் நல்ைப் படங்ைகை ைட்டும் கைாண்டாடஜவண்டும் 

கைன்னிந்ைியாவிற்கு கவைிஜய இருப்பவர்ைள் கபரும்பாஜைானருக்கு ைைிழ் 
படத்ைிற்கும், கைலுங்கு படத்ைிற்கும் வித்ைியாசம் கைரியாது. அவர்ைள் அகனவரும் 
கவறும் அைிைடி ைசாைா கைலுங்கு படங்ைகை பார்த்து விட்டு, அதுைான் ‘South 

Movies’ என்று எண்ணிக் கைாண்டிருக்ைிறார்ைள். இைில் பை ைசாைா கைலுங்கு 
படங்ைள் ஹிந்ைியில் டப் கசய்யப் படுைிறது. அைஜனாடு ஜசர்த்து 'சுள்ைான்' 

'ைஜேந்ைிைா' ஜபான்ற படங்ைகை டப் கசய்து அன்றாடம் கைாகைக்ைாட்சியில் 
ஒைிபைப்பிக் கைாண்டிருக்ைிறார்ைள். (ைாைக் கைாடுகை !) 

‘Tere Naam’ என்ற ஒரு அருகையான ஹிந்ைி படத்கை பாைாட்டி ஜபசும் பைருக்கும், 

அது 'ஜசது' என்ற கபயரில் பாைாவால் ைைிழில்ைான் முைைில் கசதுக்ைப்பட்டது 
என்ற உண்கை கைரிந்ைிருக்ைவில்கை. ைகைசிறந்ை இயக்குனர்ைள் இங்ைிருப்பகை 
அவர்ைள் யாரும் அறியவில்கை. 'சிங்ைம்' 'சிறுத்கை' ஜபான்ற படங்ைஜை இங்கு 
எடுக்ைப் படுவைாை அவர்ைள் நம்பிக் கைாண்டிருக்ைின்றனர். இந்ைியாவின் ‘Finest 

actors’ ைைிழில்ைான் இருக்ைிறார்ைள் என்பதும் யாருக்கும் கைரியாது. 

இகை ைாற்றுவது ைசிைர்ைைின் ைடகை. கவற்றி , ஜைால்வி, பாக்ஸ்-ஆபிஸ் 
என்பகை பற்றி யாரும் அைட்டிக் கைாள்ைஜவண்டியைில்கை. ஆனால் , ‘Fanaticism’ 

என்ற ஜபார்கவயில் நைக்குள்ஜைஜய அடித்துக் கைாள்வகை நிறுத்ைிவிட்டு நல்ை 
படங்ைகை கைாண்டாடிட ஜவண்டும். பிற ைாநிைத்ைாருக்கு அப்படங்ைகை 
அறிமுைப் படுத்ைிட ஜவண்டும். நல்ை படத்ைிகன ைசிைர்ைள் கைாண்டாடிடும் 
பட்சத்ைில், அந்ை படத்கை பகடத்ை பகடப்பாைி கைன்ஜைலும் நம்பிக்கைப் கபற்று 
அந்ை படங்ைகை இந்ைிய அைவில் கைாண்டு கசல்ை  முயற்சிப்பான். அவ்வாறு 
எடுத்துச் கசல்லும் பட்ச்சத்ைில் ைைிழ் பகடப்பாைிைள், ைகைஞர்ைைின் ைைிப்பு 
கைன்ஜைலும் உயரும். ஒரு சமுைத்ைின் பகடப்பாற்றல் அச்சமுைத்ைின் ைக்ைைின் 
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வாழ்வு நிகைகய கபாருத்ைது என்பைால், நல்ை ைைிழ் படங்ைள் இந்ைிய அைவில் 
அங்ைிைாைம் கபறும்ஜபாது அந்ை படத்ைின் ைசிைர்ைைாைிய ைைிழர்ைைின் கபருகையும் 
உயரும். 

ைகை சிறந்ை படங்ைகை ைந்துக்கைாண்டிருந்ை வங்ைாை, ைைாத்ைிய ைிகைத்துகறைள் 
இப்ஜபாது தூங்ைிவிட்டது. எைார்த்ை படங்ைகை ைந்துக் கைாண்டிருந்ை ைகையாை 
சினிைாவும் இப்ஜபாது கபரிைாை பாைட்டிடும்படி கசயல்ப்படவில்கை. ஹிந்ைியில் 
எடுக்ைப்படும்  கபரும்பாைான படங்ைள் 'கைாக்கை' படங்ைஜை. அைனால் இந்ைிய 
அைவில் ைகை சிறந்ை படங்ைகை பகடக்கும் ைிறகை இப்ஜபாது ைைிழ் 
சினிைாவிற்கு ைட்டுஜை இருக்ைிறது என்பகை நிகனவில் கைாள்ஜவாம். நல்ைப் 
படங்ைகை ைட்டுஜை ஆைரித்து கைாண்டாடும் கபாறுப்பு ைைிழ் ைசிைர்ைளுகடயது 
என்பகை ைருத்ைில் கைாள்ஜவாம்.. 

அைனால் 'பில்ைா-2' ஜபான்ற சைாசரி படங்ைகை கைாண்டாடிக் கைாண்டும், 

நைக்குள்ஜைஜய அடித்துக்கைாண்டும் இருக்ைாைல், அேித் ஜபான்ற உன்னை 
நடிைகன கவத்து நல்ை படங்ைகை இயக்ைிட ஜவண்டும் என்று பகடப்பாைிைகை 
வற்புறுத்துஜவாம். ைாற்று சினிைாவிகன வைஜவற்றிடுஜவாம். அவ்வாறு நாம் 
நல்ை படங்ைகை கைாண்டாடிடும் பட்சத்ைில், ஒரு நல்ை நடிைனின் ைிறகை 
வணீடிக்ைப் படாை பட்சத்ைில் , ைைிழ்நாட்டிைிருந்து ஒரு ‘Al Pacino’ உருவாவகை 
யாைாலும் ைடுக்ை இயைாது... 
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சினிைா என்பது 24 lies per second (24 
கபாய்ைள்) என்று ஒரு கபரிய இயக்குனர் 
குறிப்பிட்டார்.அவ்வாறிருக்ைஜவண்டிய 
அவசியைில்கை, சினிைாவில் 
சினிைாத்ைனம் ைைக்ைாை எைார்த்ைமும் 
சாத்ைியம் என்பது உைை சினிைா 
அறிந்ைவர்ைைின் ைருத்து. அந்ை ைருத்து 
ைீண்டும் ஒரு முகற ைைிழ் சினிைாவில் 
நிரூபிக்ைப் பட்டிருக்ைிறது, வழக்கு எண் 
18/9 என்ற ஒரு உன்னை பகடப்பின் 
மூைம்....ைிகைக்குப் பின் 
பணிப்புரிந்ைிருக்கும் ஜைர்ந்ை 
பகடப்பாைிைள், ைிகையில் கவறும் புது 
முைங்ைகை உைாவவிட்டு ஒவ்கவாரு 
ைாட்சிைகையும் கசதுக்ைி இருக்ைிறார்ைள். 

ஒைிப்பைிவு  
முைல் சிை ைாட்சிைளுக்கு பின் சிை unusual 

ஜைைைா மூவ்கைண்டுைளுடன் படம் நைைத் 
கைாடங்குைிறது.அதுஜவ படத்ைின் ைீது ஒரு 
புது வகையான பிைைிப்கப 
ஏற்ப்படுத்துைின்றது. அந்ை 
பிைைிப்புைகையும் எைிர்ப்பார்புைகையும் 
இறுைிவகை ைக்ை கவத்துக் கைாள்ை 
கபரிதும் கைனக்கைட்டிருக்ைிறார் 
ஒைிப்பைிவாைர், அைில் கவற்றி கபற்றும் 
இருக்ைிறார்.சிறந்ை ைகை அம்சம் கைாண்ட 
படங்ைைில், கைாழில்நுட்ப அம்சங்ைள் 
வியக்ைத்ைக்ை கவக்கும் அைவிற்க்கு 
இருக்ை ஜவண்டியைில்கை என ஏஜனா 
இங்கு நம்பப் படுைிறது. பை நல்ை ைகை 
கைாண்ட ைிகைப்படங்ைள் கவறும் நாடை 
பாணியில் அகைந்ைிருப்பது 
நிகனவிருக்ைைாம். அந்ை குறுைிய 
நம்பிக்கைைகை அவ்வப்ஜபாது சிை 
பகடப்பாைிைள் உகடத்துக் 
கைாண்டிருக்ைின்றனர். ‘ைற்றது ைைிழ்’ 

ஜபான்ற ைிகைப்படங்ைள் ைகையம்சம், 

ஜைக்ைிங் என அகனத்ைிலும் உைைத்ைைம் 
வாய்ந்ை ஒன்று. அந்ை வரிகசயில் நாம் 
வழக்கு எண் 18/9 படத்கை 
இகணத்ைிடைாம். 
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புைிய கைாழில்நுட்பங்ைள் அவ்வப்ஜபாது பைைால் ைைிழ் ைிகையுைைில் அறிமுைப் 
படுத்ைப் படுைிறது. பை புைிய முயற்சிைள் ஜைற்க்கைாள்ை படுைின்றன. ஆனால் 
அந்ை முயற்சிைள் நிச்சயம் ைைிழ் சினிைாகவ அடுத்ை ைைத்ைிற்கு  எடுத்துச் 
கசல்ை ஜவண்டும்.அவ்வாறு இல்ைாை பட்சத்ைில் அந்ை முயற்சிைள் வணீாைிப் 
ஜபாவகை ைடுக்ைஜவா ைவிர்க்ைஜவா இயைாது. ஒரு முக்ைிய அந்நிய 
கைாழிற்நுட்பத்கை ஒரு இயக்குனர் பை ஜைாடி கசைவு கசய்து இங்கு அறிமுைப் 
படுத்துைிறாகைன்றால்,அவர் கபருகை பட்டுக் கைாள்ைைாஜைகவாழிய 
அம்முயற்சியால் யாகைாரு பயனும் விகழயாது. ைாைணம், பை ஜைாடி மூைைனம் 
எனும் பட்சத்ைில் எல்ைாைாலும் அம்முயர்ச்சிகய பின்பற்ற இயைாது. 

“புைிய முயற்சி என்ற கபயரில், கவறும் அறியாகையினால் 30 வருடைிர்க்கு முன் 
எங்ஜைா-எவஜைா கசய்ை ‘புைிய’ முயற்சிகய கசய்ைிடாைீர்ைள்” என்ைிறார் ஜோசப் வ ீ
ைாசைி என்ற ஒைிப்பைிவாைர். புைிய முயற்சி என்ற கபயரில் ஏஜைா ஒன்கற 
கசய்ைிடக் கூடாது என்பஜை அவரின் ைருத்து. 

அஜை சையத்ைில் எைிைாை அகனவைாலும் பின்பற்றக் கூடிய முயற்சிைள் 
ஒழுங்ைாை-சரியானவர்ைகை கசன்றகடயாை பட்சத்ைில் அந்ை முயற்சிைளும் வணீ். 

டிேிட்டல் ஒைிப்பைிவு, கைட் ஒன் ைாைிைா உபஜயாைம் என பை முயற்சிைள் இங்கு 
ஜைர்க்கைாள்ைப் படுைின்றன. மும்கப எக்ஸ்பிைஸ், ைவைாய் ைவைிருந்து, 

அச்சமுண்டு அச்சமுண்டு என பை படங்ைகை  ஒைிப்பைிவில் புதுகை 
கசய்ைைற்க்கு எடுத்துக்ைாட்டாை கூறைாம்.ஆனால் ‘வழக்கு எண் 18/9’ என்ற 
படத்ைில் ைிைவும் பாைாட்டுைலுக்குறிய ஓர் முயற்சி கசய்யப்பட்டுள்ைது. Canon EOS 

7D என்ற விகை அைிைைில்ைா ஒரு DSLR ஜைைைாவிகன உபஜயாைப் 
படுத்ைியுள்ைனர். இது எல்ஜைாைாலும்  எைிைாை பின்பற்ற முடிந்ை ஒன்று. 

DSLR ஜைைைாவில் எடுக்ைப் பட்ட இைண்டாவது ைைிழ் படம் இது. முைல் படம், 

சனிக்ைிழகை சாயங்ைாைம் ஐந்து ைணி.... 

 ‘வழக்கு எண் 18/9’ படத்ைில் ஒைிப்பைிவில் கசய்யப்பட்ட இம்முயற்சி கவற்றிப் 
கபற்றுருக்ைிறது. இது நிச்சயம் பை ைிறகைசாைிைளுக்கு கசார்க்ை வாசகை ைிறந்து 
விட்டுருக்ைிறது. இனி நிகறய சுயாைீன ைிகைப் பகடப்பாைிைள் குகறந்ை 
கசைவில் நிகறய ைைைான படங்ைகை ைைப் ஜபாைிறார்ைள் என்பது 
உறுைி...அைற்க்கு ைாைணைாய் அகைந்ை இப்படக் குழுவிகன பாைாட்ட ஜவண்டியது 
ஒவ்கவாரு ைசிைனின் ைடகை. 

ைிகைக்ைகை  

ஒரு எைிகையான ைகை ைருவிற்கு, ஆழைான ைிகைக்ைகை எழுைிடுவது 
சாைைணைான விடயைன்று. ைிைவும் ஜைர்ந்ை ைிகைக்ைகையாசியைால்ைான் அது 
சாத்ைியப்படும். இப்படத்ைின் ைிகைக்ைகையாசியர் ைன் ைிறகைகய ைீண்டும் 
நிருபித்ைிருக்ைிறார். அவர்  ைனது  முந்கைய படங்ைைில் எழுைிய அருகையான 
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ைிகைக் ைகைைகைவிட, இத்ைிகைக்ைகை இன்னும் ஆழைாை-அழைாை 
அகைந்துள்ைது. 

பை வருடங்ைைாை இயங்ைிக் கைாண்டிருக்கும் 'ஹாைிவுட்' ைிகையுைைிஜைஜய 
யாரும் 'ஒரிேினல் ைிகைக்ைகைைள்' எழுைிடுவைில்கை.அங்கு எழுைப்படுவது 
கபரும்பாலும் ைழுவல் ைிகைக்ைகைைஜை. ஆனால் ைைிழ் பகடப்பாைிைைால் 
ைிைவும் எைிைாை 'ஒரிேினல் ைிகைக்ைகைைள்' எழுைிட முடியும்.ைிரு.பாக்ைியைாஜ் 
ஜபான்ஜறார்ைள் அைற்க்கு உைாைணம்.அகை நிகனத்து நாம் நிச்சயம் 
கபருகைபட்டுக் கைாள்ைைாம்... 

இைண்டாவது பாைியில் ைிகைக்ைகை, ைாட்சிைகை விைக்குவைற்கு சற்று ஜநைம் 
பிடிக்ைிறது. அகை கவத்து இது 'கைதுவாை நைரும் ைிகைக்ைகை' என யாைாலும் 
குற்றம் சாட்டமுடியாது. இப்படஜை இைண்டு ைணிஜநைம் ைான் என்பது 
நிகனவிருக்ைட்டும். ைகையின் ஓட்டத்கை கபாறுத்து ைாட்சிைகை ஆழைாை 
விைக்கும் கபாறுப்பும் உரிகையும் பகடப்பாைிக்குண்டு.(உைைின் ைகை சிறந்ை 
படைாை ைருைப்படும் 'கசவன் சாமுைாய்' படம் ைிட்டைட்ட நான்கு ைணி ஜநைம் 
ஓடும்.) இந்ை படத்ைில் அைிை ஜநைம் எடுத்துக் கைாள்ைப் படவில்கை,சுருங்ை-
விைங்ை கசால்ைியிருப்பது சிறப்பம்சம். 

 ஹிந்ைியில் கவைிவந்ை 'சைாம் பாம்ஜப' ைிகைப்படத்ைிற்கு பின் கைருஜவாை-ஜசரி 
ைனிைர்ைகை பற்றிய சினிைாத்ைனைில்ைா சினிைா இதுஜவ. ைற்பகன 
கசய்துகைாள்ளுங்ைள். இயக்குனர் நிகனத்ைிருந்ைால் ைசாைா ைாட்சிைகை புகுத்ைி 
இருக்ைைாம். இைண்டு ஜசரி நண்பர்ைள். அவர்ைள் 'ைாபஜை நடனம்' பார்க்ைிறார்ைள் 
என்று ைாட்சி அகைத்து ஒரு 'ஐட்டம் நம்பர்' பாடகை கசாருைி ைல்ைாகவ நிைப்ப 
முயற்சித்ைிருக்ைைாம். ஆனால் அந்ை ஜபாைித்ைனங்ைகை கசய்யாைஜை அவர் ஒரு 
உன்னை பகடப்பாைி என்பைற்கு சான்று. ஒரு பகடப்பாைியின் முயற்சிைளும்-
சிந்ைகனைளும் தூய்கையாை இருக்கும் பட்சத்ைில் பகடப்புைைில் அவனுக்கைாரு 
நிைந்ைை-உயர்ந்ை இடம் வந்து ஜசர்வத்கை யாைாலும் ைடுக்ை இயைாது . 

இகச 

'கைவ் இன்ஸ்ட்ருகைண்ட்ஸ்' என கடட்டிைில் பிைத்ஜயைைாை 
குறிப்பிட்டிருக்ைிறார்ைள், அைற்க்கு நியாமும் கசய்ைிருக்ைிறார்ைள். ைகையின் 
ஜைகவகய ைட்டும் உணர்ந்ை இகச. ஆடம்பைைற்ற அந்ை இகச ஒரு 
ைாக்ைத்ைிகன ஏற்படுத்துைின்றது. 

இகசயில் பை உைைத் ைிறகைைள் கை ஜைார்த்ைிருக்ைிறது என்பது கைைிவு. இகச 
சற்று வித்ைியாசைாை அகைந்ைிருப்பது படத்ைின் கபரிய பைம். 

சைைாை ைைிழ் ைிகை உைைில் நம்பிக்கைக்குரிய ஓர் பாடைாசிரியர், 

நா.முத்துக்குைார்..கவைமுத்து, வாைி வரிகசயில் அடுத்ை இடம் பிடிக்ை எல்ைாத் 
ைகுைிைகையும் கபற்றவர்.ைாைைிகய ஜைவகை, உைைழைி  என வர்ணித்து வந்துக் 
கைாண்டிருந்ை பாடல்ைளுக்கு ைத்ைியில் ‘அவள் அப்படி ஒன்றும் அழைில்கை, 
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அவளுக்கு யாரும் இகணயில்கை’ என்று முத்ைாய்ப்பாை அவர் எழுைிய சைணம் 
நிகனவிருக்ைைாம்.அவஜை இந்ை படத்ைிற்க்கும் பாடல்ைகை எழுைியுள்ைார், 

ைீண்டும் முத்ைாய்பான வரிைள். 

"வானத்கைஜய எட்டி பிடிப்ஜபன் " என்ற எைிகையான வரிைைால் வைிைைின் 
ஆழங்ைகை விைக்குைிறார் பாடைாசிரியர். 

நடிைர்ைள் 

சினிைா என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சி. ைிகைக்கு பின் இருப்பவர்ைள் எவ்வைவு 
ைிறகைசாைிைைாை இருந்தும், ைிகையில் உைாவும் நடிைர்ைள் ைங்ைள் பணிகய 
ஒழுங்ைாை கசய்யாை பட்சத்ைில் கவற்றிகய சுகவத்ைிட முடியாது. எல்ஜைாரும் 
ைிறம்பட ஜவகை கசய்தும் எல்ஜைாருக்கும் அங்ைிைாைத்கை பைிர்ந்ைாைிக்ைாைல் 
விடுவது ைகைஞர்ைளுக்கு சமுைாயம் கசய்ைிற துஜைாைம். 

பருத்ைி வைீன் படத்ைில் நடிைர்ைகை ைண்டுகைாண்டவர்ைள், இயக்குனகை 
அங்ைீைரிக்ை ைறுத்துவிட்டனர். நான் ைடவுள் படத்ைில் இயக்குனகை 
ைண்டுகைாண்டவர்ைள், அைில் சிறு ஜவடஜைனினும் கபரிைாய் நடித்ை நடிைர்ைகை 
பாைாட்ட ைறந்துவிட்டனர். 

இப்படத்ைில் ைிகைக்கு பின்னால் சிறப்பாை உகழத்ைவர்ைகை ஜபான்று, ைிகையில் 
நடித்ை அகனவரும் ைங்ைள் ஜவகைகய உணர்ந்து கசவ்வன கசய்துள்ைனர். 
ைனிை வாழ்க்கையில் நாம் சந்ைிக்கும் பைவகையான ைனிைர்ைகை நாம் இங்கு 
ைைாப்பாத்ைிைங்ைைாை சந்ைிக்ைைாம். 

எத்ைகன வகையான ைனிைர்ைள்! "கைாஞ்ச வருஷம் ஜவகை கசஞ்சா ைடகன 
அடச்சிடைாம்" என்று கூறி சிறுவகன வடநாட்டிற்கு அகழத்து கசல்லும் 
புஜைாக்ைர். 

"கைாஞ்சம் வருஷம் கேயிை இருந்ை ஜபாதும்" என்று கூறி இகைஞகன 
கேயிலுக்கு அகழத்துகசல்லும் ஜபாைீஸ்ைாைர், என நிகறந்ைிருக்கும் குரூைைான 
ைனிைர்ைள். 

கைருவில் விழுந்துைிடக்கும் ஒருவனுக்கு உணவு வாங்ைித்ைரும் விகைைாது, பின் 
ஒரு ைாட்சியில் அவன் ைரும் பணத்ைிகன ையக்ைத்துடன் கபற்று கைாள்ளும் அஜை 
கபண், 'நீயும் ைல்யாணம் ைாட்சி பண்ணி நல்ைா வாழ ஜவணாைா' என்று கசால்லும் 
ைள்ளு வண்டிக்ைாைர், 'நான் ைகடசி வகைக்கும் உன் கூடஜவ இருக்ைணும் நண்பா' 

எனக் கூறும் ைகைக் கூத்ைாடி நண்பன், ைன் கபண்கண ைாப்பாற்ற எந்ஜநைமும் 
ைத்ைிக் கைாண்ஜட இருக்கும் ைாய் என படம் முழுக்ை நிகறந்ைிருக்ைிறார்ைள்  
விைிம்பு நிகை ைனிைர்ைள். அக்ைைாப்பாைிைங்ைைாைஜவ வாழ்ந்ைிருக்ைிறார்ைள் 
அத்ைகன நடிைர்ைளும். 
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இது ஒரு புறம் இருக்ை, கசல்ஜபானிற்க்ைாை அகையும் பள்ைி ைாணவி, ைடம் ைாறி 
ைிரியும் பணக்ைாை ைாணவன் என உயர்குடி ைனிைர்ைள் இன்கனாரு புறம். இைண்டு 
வாழ்க்கைத்ைைங்ைளுக்குள்ை முைண்பாடு இங்கு ைாட்டப் படுைிறது. இங்கு இவர்ைள் 
இப்படி, அவர்ைள் அப்படி என்ற ைம்யுனிச உபஜைசம் கசய்யப்படவில்கை.இைண்டு 
வகையான ைனிை வாழ்கைகய அப்பட்டைாை படம் பிடித்ைிருக்ைிறார்ைள். அைில் 
இருக்கும் முைண்ைள் பார்க்கும் ஒவ்கவாருவருக்கும் உகைக்கும்… (Gods must be crazy 

என்கறாரு ஆங்ைிைபடத்ைில் ைாட்டுவாசிைளுக்கும் நைை ைனிைர்ைளுக்கும் இருக்கும் 
முைண் அருகையாை படம்பிடிக்ைப் பட்டிருக்கும். அகை பார்க்கும் ஜபாதும் ைனிைக் 
குைத்ைிலுள்ை ஜவறுபாடுைள் உகைக்கும்..) 

படத்ைில் அகனத்து ைைாபாத்ைிைங்ைளும் சிறப்பாை நடித்ைிருக்ைிறார்ைள். குறிப்பாை 
இைண்டு ைைாநாயைிைள், கைருஜவாை இகைஞனாை நடித்ைிருக்கும் ஓர் ைைாநாயைன், 

அவனின் நண்பனாை நடித்ைிருக்கும் ஒருவர்- இந்ை நால்வரும் ைகைகய 
முன்கனடுத்து கசல்வைில் கபரும் பங்ைாற்றியிருக்ைிறார்ைள். 

ஜவகைக்ைாை கபண்ணாை வருைிறார் ஒரு ைைாநாயைி. பார்கவயாஜைஜய 
நாயைகன கவட்டுவஜை இவர் ஜவகை. வசனங்ைள் இவருக்கு ைிைக் குகறவு. 
ஆனால் இவரின் பார்கவைளும் முை அகசவுைளும் ஆயிைம் வசனம் ஜபசுைிறது. 

பள்ைிகூட ைாணவியாை வரும் இன்கனாரு ைைாநாயைியும் ஜபாட்டி ஜபாட்டுக் 
கைாண்டு நடித்துள்ைார். ஆகசயும் பயமும் ஒருங்ஜை நிகறந்ை ஒரு 
ைைாப்பாத்ைிைம். வடீ்டில் நிைவும் ைட்டுபாடுைள், அகை உகடக்ை தூண்டும் 
ஆகசைள், அைன் பின் எழும்பும் பயத்ைிகன கவைிப்படுத்தும் விைம் என ைனி 
முத்ைிகைப்பைிக்ைிறார். 

ஜவலு என்ற ைைாபாத்ைிைத்ைில் வாழ்ந்ைிருக்கும் ைைாநாயைன் உணர்வுபூர்வைான 
நடிப்பிகன கவைிப்படுத்ைியிருக்ைிறார். ைாகய நிகனத்து அழும் ைாட்சி கைாடங்ைி, 
இறுைியில் ைாைைிக்ைாை அழும் ைாட்சி  வகை இவர் நடிப்பு கநஞ்கசத் கைாடுைிறது. 
ைண்ைகை பணிக்ை கவக்கும் அருகையான நடிப்பு. ஆர்பாட்டைில்ைா நடிப்பு. 
சும்ைா ஒருவர் அழுதுக் கைாண்டிருந்ைால் அது அளுைாச்சி படைாை ஆைியிருக்கும். 
ஆனால் அவ்வாறு அவர் கசய்யவில்கை. ைன் ைைாப்பாைிைத்கை முழுவதுைாை 
உணர்ந்து கைைிவாை கசயற்பட்டிருக்ைிறார்.பை இடங்ைைில் ஜவலு ைைாபாத்ைிைம் 
ைகைகய ைன் ஜைாைில் சுைக்ைிறது என்றால் அது ைிகையல்ை. வருங்ைாைத்ைில், 

ஒழுங்ைாை பயன்படுத்ைிக் கைாள்ைப்படும் பட்சத்ைில் இவர் சிறந்ை நடிைைாை 
உருகவடுத்ைிடுவார் என நம்பைாம்.... 

படத்ைில் இகழஜயாடும் ஒரு வகையான 'ப்ைாக் ஹுைருக்கு' வழிவகுத்ைிருப்பது 
ைைாநாயைனின் நண்பன் ைைாபாத்ைிைம். படத்ைிற்கு ைிை முக்ைியைான துகணக் 
ைைாப்பாத்ைிைம் அவர்… 
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ைாட்சிைைின் பின்னியில் சிைஇடங்ைைில் ஒைிக்கும் பகழய பாடல்ைள் 
ைாட்சிைளுக்கு ஜைலும் கைருஜைற்றுைின்றது. இத்ைிகைப்படம் ஒவ்கவாரு ைாட்சியாை 
கசதுக்ைப்பட்டுள்ைது என்பைற்கு இதுஜவ உைாைணம்… 

ைைிழ் ைிகையுைைில் ைிடிகைன ஒரு இயக்குனர் நல்ை படம் கைாடுப்பார். அைில் 
நடிைரும் நன்றாை நடித்ைிருந்ைால் படம் சிறந்ை படைாை வந்ைிடும். பின் ைாைப் 
ஜபாக்ைில் நடிைர் ஆக்சன் ஹீஜைாவாை உருகவடுக்ை ைடைாறி ைடுைாறி 
கசன்றிடுவார்.அந்ை 

இயக்குனஜைா புத்ைிசாைியாை இருக்கும் பட்சத்ைில் ைன் இடத்கை ைக்ை 
கவத்துக்கைாள்வார். இல்ைாவிடில் அவரும் ைாணைல் ஜபாய்விடுவார். பை 
ோம்பவான்ைகை கவத்துபடம் இயக்ைிய பை இயக்குனர்ைள் ைைிழ் சினிைாவின் 
கவள்ைத்ைில் அடித்துகசல்ைப்பட்டிருக்ைிறார்ைள். இந்ை படத்ைின் இயக்குனகை 
பற்றி அந்ைக் ைவகை ஜவண்டாம். சிட்டிசன் என்ற ஒரு படம் 
கவைிவையில்கைகயனில் சாமுைாய் நிச்சயம் கவற்றி கபற்றிருக்கும். ஆனால் 
அைன்பின் இவர் துவைாது ‘ைாைல்’ ஜபான்ற அருகையான பகடப்புைகை 
கைாடுத்ைிருக்ைிறார். வருங்ைாைத்ைிலும் அதுஜபான்ற நல்ை பகடப்புைகை அவர் 
கைாணர்வார் என நம்புஜவாம்.. 

இயக்குனரும், நடிைரும் ைடுைாறும்பட்சத்ைில் அவர்ைள் ைந்ை சிறந்ை பகடப்பும் 
ைாற்றில் ைகைந்து ஜபாகும்....ஆனால் சிை படங்ைள் ைட்டுஜை யார் எப்படி 
கசன்றாலும் ைாைம் எப்படி சூழன்றாலும் ைனக்கைன ஒரு நிைந்ைை இடத்கைப் 
பிடித்துக் கைாள்ளும், உைிரிப்பூக்ைள், பருத்ைிவைீன், ைற்றதுைைிழ் 
ஜபான்று..அவ்வாறான படங்ைைில் பணிபுரிபவர்ைள் பாக்ைியவான்ைள். ஏகனனில் 
அந்ை படத்ைின் கபயஜைாடு ஜசர்ந்து அவர்ைைின் கபயரும் நிகைத்ைிருக்கும். 
இத்ைிகைப்படமும் அவ்வாறான படஜை.. இந்ை பகடப்பாைிைளும் ைகைஞர்ைளும் 
இந்ை உன்னைைான பகடப்ஜபாடு ஜசர்ந்து வாழ்ந்துக்கைாண்டிருக்ைப்ஜபாைிறார்ைள்... 

சிறந்ை நடிைர்ைள், சிறந்ை ஒைிப்பைிவு படத்கைாகுப்பு, சிறந்ை கைாழில்நுட்பம், சிறந்ை 
ைிகைக்ைகை-இயக்ைம் என பை விஷயங்ைள் சிறப்பாை அகையப்கபற்ற இப்படம் 
ைைிழ் ைிகைபடவுைைில் ைிை முக்ைியைான படம் என்பைில் யாகைாரு 
ஐயமுைில்கை. 

நாற்பது வருடங்ைைாை உைிைாைல் குலுங்ைிக் கைாண்டிருக்கும் உைிரிப்பூக்ைள் ஜபாை 

இத்ைிகைப்படமும் இன்னும் பை ஆண்டுைள் நிகைத்து நிற்ைப் ஜபாைிறது. 
இனிஜைல் வைப்ஜபாகும் பை சுயாைீனப் பகடப்புைளுக்கு ‘வழக்கு எண் 18/9’ என்ற 
இப்படஜை முன்ஜனாடி என்பைால், இப்படகுழுவினர் அகனத்து ைிகசைைிைிருந்தும் 
பாைாட்டுைளுக்கு ைகுைியானவாைாைிறார்ைள். இக்குழுவினகை ைனவிட்டு 
பாைாட்டிடுஜவாம்... 

உைைத் ைிகைப்படவிழாவிற்க்கு கசல்லும் ைைிழ் படங்ைள் அகனத்தும் இந்ைிய 
துகணக்ைண்டத்கை ஒஜையடியாை ைாண்டி விடுவைாஜைாகயன்னஜவா, 
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கைன்னாடிற்க்கு கவைிஜய ைைிழ் படங்ைகை பற்றி யாருக்கும் கைரிவைில்கை.அந்ை 
நிகையிகன ைைிழ் பகடப்பாைிைள் ைாற்ற ஜவண்டும். முைைில் இந்ைியா முழுக்ை 
இது ஜபான்ற சிறந்ை ைைிழ் படங்ைள் எடுத்துச் கசல்ைப் பட ஜவண்டும். 

ஒரு பகடப்பின் கவற்றி ைக்ைைின் ைசகனகயஜய கவைிப்படுதுைிறது. ைைைான 
படங்ைள் ஜைாற்பதும், ைசாைா படங்ைள் கவற்றி கபறுவதும் ைாழ்ந்ை ைசகனகயஜய 
ைாட்டுைிறது. அவ்வாறான ைசாைா ைைிழ் படங்ைள் சிை இந்ைிய அைவில் 
முன்னஜை உைவத் கைாடங்ைிவிட்டைால், ைைிழ் ைிகையுைைின் ைீது ஒரு வகையான 
ைீழ்ைர்ைான பார்கவஜய படர்ந்துள்ைது. 

‘வழக்கு எண் 18/9’ ஜபான்ற ஒரு உன்னை பகடப்பு இந்ைிய அைவில் எடுத்துச் 
கசல்ைப்படும் பட்சத்ைில், இது இன்கனாரு ‘பஜைர் பாஞ்சாைி’ என ைருைப்படும். ைைிழ் 
படங்ைள் ைீைான ைைிப்பு உயரும். இங்கு நிகறய ைகுைியான பகடப்பாைிைள் 
இருப்பைால், அவர்ைள் சிறந்ை ைைிழ் படங்ைகை இந்ைியா முழுக்ை இனியாவது 
எடுத்து கசன்று ைைிழ் ைிகையுைைின் ைைிப்பிகன உயர்த்துவார்ைள் என 
நம்புஜவாம்... 
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விைர்சனம் என்ற கபயரில் ஒரு 
ைிகைப்படத்ைின் முழு ைகைகயயும் 
விவரிப்பது, உைை சினிைாவின் உன்னை 
ைசிைனாைிய நான், என்கனப் ஜபான்ற 
ைசிைர்ைளுக்கு கசய்ைிற துஜைாைம். அஜை 
சையத்ைில் சிை முக்ைிய ைாட்சிைகை 
விவரிக்ைாைல் விைர்சனம் 
எழுைிவிடமுடியாது… 

அருகையான ஒைிப்பைிவு ,படத்கைாகுப்பு, 

ைகைஇயக்ைம், அருகையான நடிைர்ைள்  
என்று பை அனுகூைைான 
விடயங்ைைிருந்தும் பை ைாைணங்ைைால் ' 

அைவான்' ஒரு சைாசரி படைாைஜவ 
விைங்குைிறது. 

உங்ைள் ஜநைத்கை நான் வணீடிக்ை 
விரும்பாைைால், இகை சைாசரி படம் என 
முன்னஜை கசால்ைிவிடுைிஜறன். வலுவற்ற 
ைிகைக்ைகையால், பை புது முயற்சிைள் 
இருந்தும் இகை ைகைச் சிறந்ை பட 
வரிகசயில் கவக்ை முடியாைைற்ைான 
ைட்டாயத்ைிற்கு நாம் ஏன் ைள்ைப் 
படுைிஜறாம் என்பகை ைட்டும் இங்கு 
ைவனிப்ஜபாம். 

 பரீியட் ைிகைப்படம் என்பது ைாைத்ஜைாடு 
பின்ஜனாக்ைி சுழன்று பிற்ைாை 
ைனிைர்ைகை ைிகையில் 
விகையாடவிடுவது. அம்ைாைிரியான 
ைிகைப்படங்ைைில் இகசயும் ஜசர்ந்து 
பின்ஜனாக்ைி சுழை ஜவண்டும். 
இத்ைிகைப்படத்ைின் இகச சிறந்ை இகசஜய 
எனினும் அது பை இடங்ைைில் 
முன்ஜனாக்ைி சுழன்று விட்டது. படம் 
ஆைம்பித்ை சிை நிைிடங்ைைில், ைள்வர்ைள் 
கூட்டைாை ஆடும் அந்ை ைாட்சியில் 
பின்னனியில் ஒைிக்கும் இகச ைார்ஸ் 
இன்ஸ்ட்ருகைண்டைின் (Corrs instrumental) 

இன்கனாரு வகை. 
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பரீியட் படங்ைகை இரு வகையில் எடுத்ைிட முடியும். ஏஜைா ஓர் ைாைத்கை 
ஜைர்ந்கைடுத்து அக்ைாை விடயங்ைகை அடிப்பகடயாை கைாண்டு ைிகைக்ைகை 
அகைப்பது ஒரு வகை. உைாைணம், வாகை சூடவா. 

இன்கனாரு வகை,ஒரு ேனைஞ்சைைான ைகைகய எடுத்துக் கைாண்டு அகை ஏஜைா 
ஓர் ைாைத்ைில் கைாண்டு கபாருத்துவது, உைாைணம் சுப்ைைணியபுைம். 

அைவான் ைிகைப்படத்ைின் ைகை ைள்வர்ைைின் வைைாறு எனக் 
கூறப்பட்டாலும்.அவர்ைைின் வைைாறு ஆழைாை ைாட்டப்படவில்கை.வசனங்ைகை 
ஜபசும் விைம் ஓர் சைைாை படத்கைப் ஜபாைஜவ கைானிக்ைிறது. ஒரு சைைாை 
ைதுகை ஸ்ைிரிப்கட பரீியட் படைாை கசய்துவிட்டனர் என்ஜற கசால்ைைாம். 

ைகை பயணிக்கும் ைாைம் ைி.பி 18ஆம் நூற்றாண்டு என்று ைட்டும் 
கசால்ைப்படுைிறது. இது இயக்குனரின் புத்ைிசாைிைனத்கைஜய ைாட்டுைிறது. 
ைாைணம், குறிப்பிட்ட வருடத்கைக் கைாண்டு ைகை எழுதும்ஜபாது, நிகறய 
கைனக்கைட ஜவண்டியிருக்கும். ைாட்சிைள் சரியாை அகையாை பட்சத்ைில், 

வைைாற்றில் பிகழயும் வைைாற்றுப் பிகழயும் நிைழ்ந்ைிடும். வைைாற்கறக் 
குறிபிடாைைால் ஏஜைா ஒரு ைாைத்ைில் இம்ைாைிரியான கூட்டம் வாழ்ந்ைிருக்ைைாம் 
என்று எடுத்துக் கைாள்ைைாகைனினும் ைாட்சிைகை ைிைவும் ஜைஜைாட்டைாை 
ைாட்டியகை ைவிர்த்து சற்ஜற ஆழைாை ைாட்டியிருக்ைைாம். 

ைற்றபடி ைாட்சியகைப்பில் பரீியட் ைிகைப்படத்ைிற்ைான நியாயம் 
கசய்ைிருக்ைின்றனர்.பரீியட் ைிகைப்படகைன்பைற்ைிணங்ை அகனத்து ைாட்சிைளும் 
அருகையாை அகைந்ைிருக்ைிறது. ஒட்டுகைாத்ை படக் குழுவும் ைடினைாை 
உகழத்ைிருக்ைிறது என்பது கைைிவு. அைனால் அவர்ைகை பாைாட்டிவிடுஜவாம். 

சிை இடங்ைைில் ைைாநாயைியின் உகடயகைப்பு நவனீைாை ஜைான்றினாலும், 

அவர்ைைின் நடிப்பு அருகையாை அகைந்ைிருப்பைால் சிறு சிறு குகறைகை 
ஏற்றுக்கைாள்ைைாம். ஆனால் இங்கு படம் கபரிைைவில் கசாைப்புவது 
ைிகைக்ைகையிஜைஜய. மூைக்ைகைகயனும் முடிச்சு ைிகைக்ைகையில் ஒழுங்ைாை 
அவிழ்க்ைப் படவில்கை. 

படம் முழுக்ை நிைம்பிக் ைிடக்ைின்றன ைிகைக் ைகைைள், ைாவல் ஜைாட்டம் 
நாவகைப் ஜபாை.நாவைின் முக்ைிய பைம் ைிகைக் ைகைைள்,படத்ைின் முக்ைிய 
பைைீனம்  ைிகைக் ைகைைள்.ஒரு நாவகை எப்படி ஜவண்டுைானாலும் எழுைைாம். 
அது பகடப்பாைிைளுக்கும் படிப்பாைிைளுக்கும் ைட்டும் கசாந்ைைானது. ஆனால் 
சினிைா சற்ஜற வித்ைியாசைானது, பை ைைப்பு ைக்ைளும் பார்ப்பது. ஒரு நாவைில் 
பத்து பக்ைம் எழுைிவிட்டு ைிடிகைன்று ைகைகய 2   வருடத்ைிற்கு பின் எடுத்து 
கசல்ை இயலும். ஆனால் சினிைாவில் அது சாத்ைியைன்று.  
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எவ்வைவு கபரிய ைிகைக் ைகையாசிரியைாை இருந்ைாலும் ைிகைக்ைகைக்கைன 
வகையறுக்ைப்பட்டசிை அடிப்பகட விைிைகை பின்பற்றிஜய ைீை ஜவண்டும். அைில் 
ைிைவும் அடிப்பகடயாை ைருைப் படுவது “Inciting incident”. இந்ைப் படத்ைில்“Inciting 

incident” நிகறய வருவஜை படத்ைின் பைைீனம். “Inciting incident"எனப்படுவது ஒரு 
ைகையின்ைருகவ தூண்டிவிடுவது. ைாைல் ைகை என கவத்துக் கைாண்டால், 

ைைாநாயைன் ைைாநாயைிகய முைன் முைைில் பார்ப்பது, “Inciting incident”. அங்ைிருந்து 
ைகை ைன் நிேப் பாகையில் பயணிக்ை ஜவண்டும். இத்ைிகைக் ைகையில் ைிை 
பிைம்ைாண்டைாை ைிட்டம் ஜபாட்டு ைள்வர்ைள் கைாள்கையடிக்கும் ைாட்சியில் படம் 

கைாடங்குைிறது. கைாத்ைாை ைிரியும் ைள்வர்ைள், ைங்ைள் ஊர் ஜபகை கசால்ைி 
ஜவகறாருவன் ைிருடிைிறான் என்று கைரிந்ைதும் கைாைிக்ைிறார்ைள். அவன் யார் 

என்று ைண்டுபிடித்து ைருவைாை அவர்ைள் பாகையக்ைாைர்ைைிடம் வாக்ைைிக்கும் 
ஜபாது ைகை தூண்டப்படுைிறது. இங்கு ஒரு Racy Entertainer கைாடங்ைிவிட்டது 
என்கறண்ணும் ஜபாது, அடுத்ை ைட்சியிஜைஜய ைள்வன் ைண்டுபிடிக்ைப் பட்டு 
எைிர்பார்பு ஜசாகட ஜபாய்விடுைிறது. 

பின்கனாரு ைாட்சியில் ைைவாணி கூட்டத்ைிடம் ஒரு கபரியவர் வந்து, “முடிஞ்சா 
ஆறு ைகைமுகறயா யாரும் ைைவாட முடியாை அந்ை ஜைாட்கடயிை 
ைைவாடிைாட்டுங்ை” என்று சவால் விடுைிறார். ஏஜைா ஒரு ைிைப் கபரிய ஆச்சர்யம் 
ைாத்ைிருக்ைிறது என்கறண்ணும் ஜபாது,அந்ை ைாட்சியும் சப்கபயாை 
முடிந்துவிடுைிறது. 

இவ்வாறு ஒவ்கவாரு ைாட்சியிலும் எைிர்பார்கபக் கூட்டி அடுத்து வரும் 
ைாட்சிைைில் அகை ைக்ை கவத்துக் கைாள்ை இயைாைல், ைிகைக்ைகை ைிணறுைிறது. 
இப்பாணி இறுைி வகை கைாடர்வைால், பிைம்ைாண்ட ைிகைக்ைகைக்கு இருக்ை 
ஜவண்டிய ‘கைத்’ ைடிந்துவிடுைிறது. 

படத்ைின் கடட்டிைில் கூடுைல் ைகை (Additional Story) வசந்ைபாைன் என்று 
ஜபாடுவகை ைாணும் ஜபாஜை கநருடல் ஏற்படுைின்றது. 

ைகை,வசனம்- சு.கவங்ைஜடசன் 

கூடுைல் ைகை, ைிகைக்ைகை, இயக்ைம்-வசந்ைபாைன் 

கூடுைல் ைகை என்பது வழக்ைத்ைிற்க்கு ைாறான ஒரு கசால். ஒரு ைகைகய 
நாவைிைிருந்ஜைா, ஜவறு யாரிஜடாஜைா இருந்து கபற்றபின். ைிகைக்ைாை சிை 
ைகைைகை மூைக் ைகைஜயாடு பிைத்ஜயைைாை இகணக்கும் ஜபாது ‘Screen Story’ 

என்பார்ைள். அைகன ைிகைக்ைான ைகைகயன்று குறிப்பிடைாஜைகயாழிய ‘கூடுைல் 
ைகை’என்று குறிப்பிட இயைாது. 

ைைிழ் சினிைாவில் ைிகைடிட் சிஸ்டம் (Credit System)  ஒழுங்ைாை பின்பற்ற 
படுவைில்கைகயன்பைற்க்கு இதுஜவ சான்று. ைாவல் ஜைாட்டம் நாவஜை 
ைிகைக்ைகை ஜபான்றுைான் எழுைப்பட்டிருக்கும். ஆனால் இங்கு ைனியாை 
ைிகைக்ைகை எழுைப்பட்டிருக்கும் பட்சத்ைில், மூைக்ைகை-சு. கவங்ைஜடசன். 
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ைிகைக்ைான ைகை, ைிகைக்ைகை- வசந்ைபாைன் என்று குறிப்பிட்டுருக்ை ஜவண்டும். 
அகைவிடுத்து ‘கூடுைல் ைகை’ என குறிப்பிட்டது ஒரு எழுத்ைாைகன அவைைிக்கும் 
கசயல். 

ைிைப்கபரிய ைிகைக்ைகையாசிரியைான ைிரு.சுோைா அவர்ைைின் ைிறகைகய 
உறிந்துக்கைாண்டு கவறும் ‘வசனைர்த்ைா’ என்றகழத்ை ைைிழ் சினிைா, 

சு.கவங்ைஜடசனுக்கு ைிகைடிட் வழங்ைாைகை எண்ணி ஆச்சர்யப்படுவைற்ைில்கை. 

இது ஒரு புறைிருக்ை, இன்கனாரு புறம் எைிர்பார்புைகை ைக்ை கவத்துக் கைாள்ை 
இயைாைல் ைிணறும் ைிகைக்ைகை இைண்டாவது பகுைியில் ஒரு சைாசரி ைைிழ் 
அழுைாச்சிப் படைாை உருைாறி எப்ஜபாது முடியுகைன என்னும் அைவுக்கு 
நீண்டுக்கைாண்ஜட ஜபாைிறது. 

படத்ைின் பைக்ைாட்சிைைில் கைல் ைிப்சனின் (Mel Gibson) ைாக்ைத்கை 
ைவிர்ைிருக்ைைாம். அபைாைிப்ட்ஜடாவின் (Apacalypto) ைறுபைிஜவா என என்னும் 
அைவுக்கு பை இடங்ைைில் அைவான் ைைாபாத்ைிைம் அபைாைிப்ட்ஜடாவின் ோகுவார் 
பாவ் (Jaguar paw) ைைாபாத்ைிைகை நிகனவு படுத்துைிறது. சிை இடங்ைைில், குறிப்பாை 
படத்ைின் இறுைி ைாட்சி ‘Brave Heart’ வில்ைியம் வாைாகச (William wallace) ஞாபைப் 
படுத்துைிறது. அைவானிடம் குைிகையில்கை என்பஜை கபரிய வித்ைியாசம். 

ஜைாட்கடக் ைைவின் இறுைிக்ைாட்சிகய பார்க்கும் ஜபாது, புதுஜபட்கட படத்ைில் 
கைாக்ைி குைாகை அவனின் நண்பர்ைள் வில்ைனிடைிருந்து ைீட்டுக் கைாண்டுவரும் 
ைாட்சி நிகனவில் எழுவகை ைவிர்க்ை முடியவில்கை. 

படத்ைில் ஜைகவயற்ற ைஸ்கபன்ஸ் நிகறய கவக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. 
ைிகைக்ைகையில் மூன்று விைைான ைஸ்கபன்ஸ் கவக்ை முடியும் 

1. ைிகையினுலுள்ை ைைாபாத்ைிைங்ைளுக்குள் கவக்ைப்படும் ைஸ்கபன்ஸ் 

2. ைிகைக்கு கவைியிைிருக்கும் பார்கவயாைர்ைளுக்கு கவக்ைப்படும் 
ைஸ்கபன்ஸ் 

3. இருவருக்கும் கவக்ைப்படும் ைஸ்கபன்ஸ் 

எந்ை வகை ைஸ்கபன்ஸ் கவத்ைாலும் பார்கவயாைர்ைளுக்கு ஆர்வம் ஏற்பட 
ஜவண்டும். இங்கு அது ஏற்பட ைறுக்ைிறது. அைவுக்கு ைிஞ்சினால் அைிர்ைமும் 
நஞ்சு. 

இப்ஜபாகைல்ைாம் low cost compositing, ைிைாபிக்ஸ் ஜபான்றகவ ைிைவும் 
சாைாைணைாைிப் ஜபாய்விட்டது. அபப்டி இருந்தும் ஏன் ைைிழ் சினிைா இன்னும் 
ஜைவைைான ைிைாபிக்ஸ் ைாட்சிைகை கவத்துக் கைாண்டிருக்ைிறது என்று இன்னும் 
விைங்ைவில்கை. நல்ை ைிைாபிக்ஸ் அகைக்ை முடியாை பட்சத்ைில் ைிைாபிக்ஸ் 
ைாட்சிைகை ைவிர்பஜை புத்ைிசாைிைனம். அைவான் ைிகை படத்ைில் ஜைாட்கட 
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ைைவின் ஜபாது உபஜயாைப் படுத்ைப் பட்டுள்ை ைிைாபிக்ஸ் ைாண சைிக்ை வில்கை. 
ஆயிைத்ைில் ஒருவன் படம் ைிைாஃபிக்ைில் சறுக்ைியகை ைண்டும் இன்னும் ைைிழ் 
சினிைா பாடம் ைற்ைவில்கை. 

அைவான் என்ற ைைாபாைைக் ைைாபாத்ைிைத்ைால் ைவைப்பட்டு,பின் அந்ை ைைாபாத்ைிைம் 
ஜபாைஜவ  ைிகைப்படத்ைின் நாயைன் பாத்ைிைமும் அகைய ஜவண்டும் என்ற 
ைட்டாயத்ைில் ைிகைக்ைகை எழுைியுள்ைனர் என்பது கைைிவாை கைரிைிறது. 
அைனால்ைான் இப்படி ஒரு ைிகைைாக்ஸ் கவக்ைப் பட்டிருக்ைிறது… 

இறுைியில் ‘ைைண ைண்டகனகய ஒழிப்ஜபாம்’ என்று ஒரு 
ைருத்துகசால்ைப்படுைிறது. இது வந்ை வகை ைாபம் என்ற ஜநாக்ைில் கசால்ைப் 
பட்ட ைருத்ஜை ஒழிய உன்னை ஜநாக்ைில் கசால்ைப் பட்ட ைருத்ைன்று. ஏஜைா 
ஒன்கற ைாட்டிவிட்டு இறுைியில் ஏஜைா ஒரு ைருத்ைிகன கசால்வகை ஜைகட 
நாடைத்ைில் ஜவண்டுஜைனில் ஏற்றுக் கைாள்ைைாஜைகயாழிய ைிகைப்படத்ைில் 
ஏற்றுக் கைாள்ையியைாது. 

ஜைலும் பிரிட்டிஷ் ைாைத்ைில் நைபைி ைகட கசய்யப் பட்டது என படத்ைில் 
குறிப்பிட்டுள்ைனர். அஜை பிரிட்டிஷ் ைாைத்ைில்ைான் யாகனகய கவத்து ைனிைன் 
ைழுத்கை ைிைித்து கைாள்ளும் வழக்ைம் பின்பற்றப் பட்டது என்பகை நிகனவில் 
கைாள்ஜவாம். 

ஒரு ைாைத்ைில் ைைிழ் சினிைாவில் வந்துக் கைாண்டிருந்ை கபரும்பாைான படங்ைள் 
பரீியட் படங்ைஜை. ைாைப் ஜபாக்ைில் அவ்வாறான படங்ைள் ைகறந்து விட்டது. 
பரீியட் படங்ைளுக்கு நிகறய உகழக்ை ஜவண்டியிருக்கும். ஜபாட்ட ைாசுக்கு 
உத்ைிைவாைைில்கை. அகனத்கையும் ைடந்து, கைரியைாை இப்படத்கை எடுத்ை 
‘அைவான்’ குழுவிர்க்கு பாைாட்டுக்ைள். கபரும் உகழப்பிருந்தும் படம் எந்ைகவாரு 
ைாக்ைத்கையும் ஏற்ப்படுத்ைவில்கை. 

இகை ஒரு நல்ை படம் என்பஜைாடு ைட்டும்  நிறுத்ைிக் கைாள்ஜவாம். ‘ைகைசிறந்ை 
படம்’ என்னும் வரிகசயில் இப்படத்ைிற்க்கு இடைைிக்ையியைாது. 

100 வருடங்ைளுக்கு பின் ைைிழ் சினிைாவின் ைகைசிறந்ை படங்ைகை 
வரிகசப்படுத்ை முயன்றால், அைில் உைிரிப்பூக்ைள், வடீு, ஜஹைாம், விருைாண்டி, 

பருத்ைிவைீன், வாகைசூடவா, ஆைண்ய ைாண்டம் ஜபான்ற படங்ைள் நிச்சயம் 
இடம்கபறும்.அைஜனாடு ஜசர்த்து ‘அைவான்’ படத்கையும் கவத்ைிடயியைாது. 
ைகைசிறந்ை படங்ைகை அடுக்கும் ஜைகட ைிைவும் குறிைியது,. அங்ஜை நிகறய 
படங்ைகை ைிணித்ைிட இயைாது. 

ைைிழ் சினிைாகவ உன்னிப்பாை ைவனிப்ஜபாஜையானால் கபரும்பாைான 
இயக்குனர்ைள் ைங்ைைின் மூன்றாவது-நாைாவது படத்ைில் ைன்கன ைாஜன ைடவுள் 
என்று ைருைிக்கைாண்டு, ைான் பகடப்பஜை ஜவைம் என்ற எண்ணத்ஜைாடு சறுக்ைியது 
விைங்கும். அந்ை எண்ணங்ைகை அடக்ைியாளும் இயக்குனஜை பைவருடம் ஆட்சிப் 
புரிைிறான். 



பபோதிதர்மர் முதல் பேம்ஸ் போண்ட் வரை   

 

 
47 

 

இங்கு இன்னும் நல்ைபடம் எது, ைாற்று சினிைா எது,  ைகைப்பகடப்பு எது, என்று 
வகைப்படுத்ை இயைா குழப்பம் நிைவுைிறது.. ைாகய நிகறந்ை இச்சூழ்நிகையில் 
நல்ைக்ைகைக்ைைைிருந்தும், ைிறகைசாைிைள் பைரிருந்தும், ைிகைக்ைகையில் 
ஜசாகடப் ஜபான அைவான் ைிகைப்படத்கை கவறும் சைாசரி படைாை 
ைருைமுடியுஜையன்றி ைகைசிறந்ை படைாை ைருையியைாது. 

இல்கை, இது ைகை சிறந்ை படம்ைான் என கூக்குைைிடுபவர்ைள் 
கூக்குைைிட்டுக்கைாள்ைட்டும். 

IMDB ைைிழ் பட ைை வரிகசயில், ைைிழ் ைசிைர்ைைின் உபயத்ைால் ‘சந்ஜைாஷ் 
சுப்ைைணியம்’ ஜபான்ற படங்ைள் முைல் பத்து இடத்ைிற்க்குள் இருக்ைிறது. அகைப் 
பார்க்கும் உைை-உன்னை சினிைா ைசிைன் எவனும் ைன்கனயறியாைஜைஜய 
சிரித்துவிடுவான். 

'அைவான்' ைிை ைிை அருகையான-ைகைசிறந்ை படகைன்று கசால்லுபவர்ைள் 
கசால்ைிக் கைாள்ைட்டும். அைகன ைண்டு, உைை சினிைாவின் ைீவிை ைசிைர்ைள் 
எங்ஜைாகவாரு மூகையில் சிரித்துக் கைாண்டிருப்பார்ைள்...... 
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மயக்கம் என்ன 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைைிழ் சினிைாவில் ைனிைனிை 
உணர்வுைகை கையப்படுத்ைி எடுக்ைப்பட்ட 
படங்ைள் ைிைக் குகறவு. ஒரு ைனிைனின் 

வாழ்கைகய ஜநர்ஜைாட்டு சித்ைிைைாை 
ைாட்ட யாரும் அைிைம் முயற்சித்ைைில்கை. 
ைைிழ் சினிைாவுக்கைன எழுைப்பட்ட 

இைக்ைணம் அவ்வாறான படங்ைகை 
ஆைரித்ைைில்கை. இங்கு ைாைகை, 

ைாைைிகய துைத்ைிப் பிடிக்கும் 
ைனிைர்ைகைப் பற்றிய படங்ைஜை அைிைம். 
ைன் ைட்சியத்கை துைத்ைிப் பிடிக்கும் 
ைனிைர்ைகைப் பற்றி  யாரும் படப் பிடிக்ை 

விரும்பியைில்கை.   

ஒவ்கவாருவரும் வாழ்கையில்  ஏஜைா ஓர் 
ைட்சியத்கை அகடய ஜபாைாடிக் 
கைாண்டிருக்ைிஜறாம், அவ்வாறான 
ஜபாைாட்ட ைைங்ைகை படம் பிடிக்ை ைைிழ் 

சினிைா ஏஜைா ஒரு வகையில் 
அஞ்சிக்கைாண்டிருக்ைிறது. "ஆறில் இருந்து 
அறுபது வகை" படத்ைிற்கு பின் எந்ை ஓர் 

படமும் ைனி ைனிை உணர்விகன 
ஜபசிடவில்கை. இங்கு குறிப்பிடப்படுவது 
கைல்ைிய உணர்வுைகை.  ஜபாைீஸ் 
ஆவகை ைட்சியாைாை கைாண்டு 
ஆக்ஜைாசைாை பயணிக்கும்        
ைைாநாயைகனப் பற்றிய படங்ைள் நிகறய 

வந்துள்ைது. அந்ை படங்ைைில் 
ைசாைாத்ைன்கைஜய அைிைம் 

இருந்ைஜையன்றி உணர்வுைைின் 
ைாட்சியகைப்பு ைிைக் குகறவு. அப்படி 
ைசாைா ைாட்சிைகை அைிைம் ைவிர்த்து, 

எைார்த்ைத்ஜைாடு பயணிக்கும் படஜை ' 

ையக்ைம் என்ன'வனவிைங்கு 
புகைப்படக்ைாைாைை வை விரும்பும் ஓர் 
சைாசரி இகைஞன் ைன் வாழ்வில் 
சந்ைிக்கும் ஜபாைாட்டங்ைஜை இப்படம். பை 
ஜபாைாட்டங்ைளுக்கு பின் அவன் இறுைியில் 
ைன் ைட்சியத்கை அகடைிறான்.  
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ஆங்ைிைத்ைில் வந்ை Pursuit of happiness, Cinderalla man, Beautiful Mind ஜபான்று இதுவும் 
உங்ைகை எந்ை வகையிலும் ஏைாற்றாை ஓர் அருகையான படம். 

'வறுகையின் நிறம் சிவப்பு'  படத்ைிலும் ைைாநாயைன் இைட்சியத்ைிற்ைாை 
ஜபாைாடுவார். ஆனால் அைில் வரும் ைைாநாயைன் சித்ைாந்ைம்  ஜபசும் ஓர் 
ைனிைனாை ைாட்டபட்டிருப்பார். ஆனால் ையக்ைம் என்ன படத்ைின் ைைாநாயைன் ஓர் 
சாைைணைானவன். உங்ைகையும் என்கனயும் ஜபான்று. அதுஜவ இந்ை படத்ைின் 

ைிைப்கபரிய பைம். ஒரு ைாட்சில் ைைாநாயைன் ைண்ணரீ் வடிப்பார் , "எனக்கு ஜவற 
எதுவுஜை கைரியாது யாைினி".இங்குைான் ைைாபத்ைிைம் ைன் இயைாகைகய 
ஒத்துக்கைாள்ைிறது. இதுஜவ ைனி ைனிை யைார்த்ைம் ... 

சிை படங்ைள் ைட்டுஜை , ைகைகய பை முகற ஜைட்டாலும். ைிகைக்ைகைகயஜய 
படித்ைாலும், பார்க்கும் ஜபாது சைிப்பு ைட்டாது. ஜைற்கூறிய அகணத்து ஆங்ைிை 
படங்ைளும் அந்ை வகைகய சார்ந்ைகவஜய.அைற்க்கு ைாைணம் அந்ை படங்ைைில் 
நடித்ை நடிைர்ைைின் ைிறகை. 

ையக்ைம் என்ன படத்ைிலும் நடிைர்ைள் பிைந்து ைட்டுைிறார்ைள். குறிப்பாை ைனுஷ், 

ரிச்சா, சுந்ைர்.. இது அருகையான படம் என சிைரும், ைிைவும் கைதுவான 

ைிகைக்ைகை என சிைரும்,  இைற்குமுன் ைன் படத்ைில் கவத்ை ைாட்சிைகைஜய 
கசல்வா ைீண்டும் கவத்துள்ைார் என சிைரும் குறிப்பிடுைின்றனர். ஆனால் இகவ 
அகனத்கையும் ைவிர்த்து ையக்ைம் என்ன ைிகைப்படம் நிகறய ஆக்ைப் பூர்வைான 
விைர்சனங்ைளுக்கு வழிவிட்டு கசல்ைிறது . 

ைைிழ் ைிகைப்படங்ைைில் ஒரு கபண்ணின் ைைாபாத்ைிைத்ைிற்கு முக்ைியத்துவம் 
கைாடுத்து வந்ை படங்ைகை விைல் விட்டு எண்ணிவிடைாம். கைாழி, கைன்ஜைற்கு 
பருவைாற்று ஜபான்ற படங்ைள் கபண்ணின் ைைாபாத்ைிைத்கை முன்னிறுத்ைிஜய 

எடுக்ைப்பட்டன . ஆனால் ஓர் ைைாநாயைனின் கவற்றிக்கு நாயைிைான் ைாைணம்  
என குறிப்பிடும் படங்ைள் ைப்பி ைவறியும் ைைிழில் வந்ைைில்கை. நம் சமுைாயம் 
ஆண் ஆைிக்ைம் நிகறந்ைது. நாம் ஒத்துக் கைாள்ை ைறுத்ைாலும் அதுஜவ உண்கை. 

இைற்க்கு முன் கபண்ைகை முன்னிகைப் படுத்ைி வந்ை படங்ைள் சற்ஜற ஜவறு 
வகைகய சார்ந்ைகவ . முைல் பாைியில் நிகறய ஆட்டம் ஜபாடும் ைைாநாயைன் 
இைண்டாம் பாைியில் ைிடிகைன ஜநாயில் படுத்ைிடுவார். ைைாநாயைி ைஞ்சள் அல்ைது 
சிைப்பு புடகவ உடுத்ைி 'அம்ைா அம்ைா ' என ைைறிடுவார்.  ஏஜைா ஓர் பிைபை 
நடிகை அம்ைனாை வந்து ைைாநாயைகன ைாத்ைிடுவார். இது ஜபான்ற படங்ைகை 
பற்றி இங்கு ஜபசவில்கை. அது கபண்ைகை மூடர்ைைாை ைாட்டி பணம் சம்பாைித்ை 
ஆணாைிக்ை படங்ைள்.ையக்ைம் என்ன படத்ைில் ைாட்டப்பட்டிருக்கும் ைகனவி 
படத்ைிஜைஜய குறிப்பிட்டது ஜபான்று ஓர் "இரும்பு கபண்" . Cinderalla Man படத்ைில் 
வரும் ைகனவிகய ஜபாை. ைணவனின் எல்ைா ஜைால்விைைிலும் உடனிருந்து 
அவகன முன்னிற்கு கைாண்டு வரும்  ஓர் அருகையான ைகனவி....  

”ைகனவி அகைவகைல்ைாம் இகறவன் கைாடுத்ை வைம்” 
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-ைண்ணைாசன்… 

படத்ைில் இன்கனாரு முக்ைிய விஷயம் இயக்குனர் ைன் நடிைர்ைைிடம் 
கவத்ைிருக்கும் நம்பிக்கை.ைாைணம் நிகறய அழுகவ ைாட்சியில் கைரியைா 
க்ஜைாஸ் அப் வச்சிருக்ைார். "உைிரிப்பூக்ைள்" படத்ைிற்கு பிறகு அகனத்து 
ைைாப்பாத்ைிைங்ைள் ைீதும் நம்பிக்கை கவத்துைாட்சிைள் அகைக்ைப்கபற்ற  படம் 
இதுவாைான் இருக்ைமுடியும் கசல்வா இந்ை படத்துை எங்ஜையும் சறுக்ைை.. 
ஆயிைத்ைில் ஒருவன் இைண்டாம் பாைத்துை இருந்ை அந்ை ைகைைனம் இதுை 
இல்ை. கைாம்ப எைிகையா, ஆனா அஜை சகையம் அருகையாைஜவ இந்ை படத்கை 
கைாடுத்ைிருக்ைிறார். 

இந்ை படம் A beautiful mind படத்ைின் ைழுவல்னு கசால்றகைல்ைாம் கபாய். A beautiful 

mind படத்ைில் இறுைிைாட்சியில் விருது வாங்ைிட்டுஹீஜைா ைன் ைகனவிக்கு நன்றி 
கசால்லுவார். அஜை ைாைிரி ஒரு ைாட்சி இப்படத்ைில் இருப்பைனால் இந்ை படத்ை 
ைழுவல் படகைன்ஜறல்ைாம் கசால்ை முடியாது.  

ைைிழ் சினிைாவ கபாறுத்ை வகையில் கைைைம் ஜைனனும், கசல்வைாைவனும் 
ைிகைக்ைகை எழுதுற ஜவைம் கைாம்ப பிைைிக்ைகவக்ைிறது. ைிடீர் ைிடிர்னு படம் 
எடுத்து ைிைட்றாங்ை (எங்ை இருந்து ைகைய  உருவுறாங்ை என்பது ைற்ஜபாது 
ஜைகவற்ற விடயம் ) கசல்வா படங்ைைில் வழக்ைைா ைைாநாயைிய ஒரு ஜபாைப் 
கபாருைாைான்சித்ைரித்ைிருப்பார்.(அவ்வாகறனினும் அைில் விைசம் 
இருக்ைாது.)ஆனால் 

இந்ை படத்ைில் வழக்ைத்ைிற்கு ைாறாை ைைாநாயைிய கைாம்ப அருகையா 
சித்ைரித்ைிருக்ைார். ைனுஷ் ஜைர்ந்ை நடிைர் என ைீண்டும் நிருபித்துள்ைார். 
புதுப்ஜபட்கட படத்ைிஜைஜய அப்பாவி இகைஞனாைவும், ைிை கபரிய ைாைாவாைவும் 
. முைிர்ந்ை நடிப்கப கவைிப்படுத்ைி இருப்பார். அஜை ஜபான்று இப்படத்ைிலும் ஓர் 
கைத்ைன புகைப்பட ைகைஞனாை இருந்து பின் ஓர் ைகை சிறந்ை ைகைஞாை 
ைாறும் அந்ை ைாறுைல்,நடிப்பின் உச்சம். ைைாநாயைியும் ைன் பங்ைிற்கு 
அருகையான நடிப்கப கவைிபடுத்ைியுள்ைார். கவறும் முை பாவத்ைிஜைஜய பை 
இடங்ைைில் ைனகை கைாள்கைகைாள்ைிறார்.  

படம் புகைப்படக் ைகைஞன் சம்பத்ைப்பட்ட படம் என்பைால், ஒைிப்பைிவாைரும் 
வித்கை ைாட்டியுள்ைார். அகனவரும் ைங்ைள் ஜவகைகய கசவ்வன 
கசய்துள்ைனர்...இகச நன்றாை இருந்ைது என்பஜைாடு நிறுத்ைிக்கைாள்ஜவாம். பை 
இடங்ைைில் ேி.வி.பிைைாஷின் இகச அவைது பகழய படங்ைகை 
ஞாபைபடுத்துைிறது. (அந்ை பகழய படங்ைைின் இகசயும் பிகைஞ்சு இகசகய 
ஞாபைப்படுத்தும். அது ஜவறு விடயம். ) இயக்குனர் ைன் பகழய 
இகசயகைப்பாைஜைாடு 

கூட்டணி கவத்ைிருந்ைால் நிச்சயம் பத்து ைீம் ைியூசிக்யாவது 
ைிகடத்ைிருக்கும்.ஆனால் இப்படத்ைில் ஒஜை ைீம் ைியூசிக் ைான் சுற்றி சுற்றி வந்துக் 
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கைாண்டிருக்ைிறது. அதுவும் எரிக் ஜசைா வின்  (Eric Serra) இகசகய நிகனவு 
படுத்துைிறது ைைிழ் சினிைாவில் இப்ஜபாகைல்ைாம் கைாரிய ேப்பானிய 
ைிகைப்படங்ைைின் ைாக்ைம் அைிைாைாை கைரிைிறது. ஜசைன்,ைிஸ்ைின் கைாடங்ைி 
இப்ஜபாது இந்ை படத்ைிலும்அந்ை ைாக்ைம் கைன்படுைிறது. 

முன்கபல்ைாம் ைகை, ைிகைைகைைஜை ைழுவப்படும். இப்ஜபாது படத்கை எடுக்கும் 
முகற (Way of Making) ைழுவப்படுைிறது.ஒரு ைாட்சிகய முடிக்கும் ஜபாது 
ைைாபாத்ைிைங்ைைின் உணர்வுைகை,முை பாவங்ைகை சிை கநாடிைள் பைிவு கசய்து 
பின் அடுத்ை ைாட்சிக்கு நைரும் முகறகய நீங்ைள்  கைாரிய ேப்பானிய 
ைிகைப்படங்ைைில்ைாணைாம். அது ஜபான்ற ைாட்சிைள் இப்ஜபாது 
ைைிழிலும்கைாற்றிக்கைாண்டுவிட்டது. இந்ை படத்ைிலும் அகை நீங்ைள் உணைைாம். 

அருகையான வசனங்ைகை  இந்ை படத்ைில் கசல்வா எழுைியுள்ைார்.இதுவகை 
ஆங்ைிைத்ைில் ைட்சியவைிைகைப் பற்றி எடுக்ைப்பட்ட அகனத்து  படங்ைைிலும் 
வசனங்ைள் முக்ைிய பங்கு வைித்ைன.Rocky, Pursuit of happiness  ஜபான்ற படங்ைைில் 
வருவது ஜபாைஇந்ை படத்ைிலும் ஊக்ைம் அைிக்ைகூடிய வசனங்ைள் சிை உண்டு. 

"ைனசுக்கு புடுச்ச ஜவகைய கசய்யனுங்ை. இல்ைனா கசத்துைனும்" என ைனுஷ் 
ஜபசும் வசனம் பாஜைா ஜைாஜயஜைா (Paulo coelho) நாவல் படிச்ச ஒரு உணர்வ 
ஏற்படுத்துது.கைாத்ைதுை படம் நிச்சயம் பார்ப்பவர்ைகை ையக்ைிடும் ... சிை ஜபர் 
படம் கைாம்ப  ஸ்ஜைாவா  நைர்றைா குகற கசால்றாங்ை... ஆனா நம்ை 
வாழ்க்கைஜய ஸ்கைாவ் ைாங்ை.. ைில்ைி ைாைிரி பாஸ்டா படம் ஜவனும்ன, அடுத்ை 
வாைம் ஒஸ்ைி ரிைீஸ் ஆகுது..அை ஜபாய் பாருங்ை... 
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7 ஆம்அறிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முன்குறிப்பு  

இந்ை படத்ைிற்கு விைர்சனம் எழுை 
ஜவண்டும் என்ற அவசியம் 
எனக்ைில்கை..ஆனால் ஓர் ைவறான முன் 
உைாைணைாை இத்ைிகைப்படம் அகைந்து 
விடக்கூடிய வாய்புைள் அைிைமுள்ைைால் 
இகை எழுதுைிஜறன்.. ைல்ைாகவ நிைப்ப 
ஜைாயகபல்ஸ் (Goebbels) ஜவகைகய 
நன்றாைஜவ கசய்துள்ைனர்.. ைரியான  
அசுஜயை  (Mariana Azuela ) எழுைிய ஓர் 
நாவைில் (Underdogs), எதுக்கு 
ஜபாைாடுைிஜறாம் என்று கைரியாைஜைஜய 
ஓர் கூட்டம்  ஜபாைாடும்.(அண்ணா 
ஹசாஜை கூட்டம்  ஜபால்! ) அதுஜபால் 
இந்ை படம் பார்த்ை சிைர் ைிடிகைன ைைிழ் 
உணர்வு கபற்று ஆனந்ை  
கூத்ைாடுைிறார்ைள்...ைைிழ் உணர்வு என்பது 
இைக்ைியத்ைில் இருக்ைஜவண்டும்...சை 
ைைிழனின் ைீது கைாண்ட அக்ைகையில் 
இருக்ை ஜவண்டும்...சங்ை ைைிகழ ஜபணி 
ைாப்பைில் இருக்ைஜவண்டும்..சைைாைத்ைில் 
ைைிழுக்கு கசய்யும் கைாண்டில் இருக்ை 
ஜவண்டும்..அகை விடுத்து பகழய 
கபருகைைகை ஜபசிக்கைாண்டிருப்பைில் 
எந்ை பயனுைில்கை... … 

7 ஆம்அறிவு  

ைனிைனின் ஆறாம் அறிஜவ அைிைம் 
பயன்படுத்ைப்படாை ஓர் உைைத்ைில், ைன் 
ஏழாம் அறிகவ உபஜயாைப் படுத்ைி ஓர் 
ைகை ைாவியத்கை பகடத்துள்ை 
இயக்குனருக்கு ைனைார்ந்ை பாைாட்டுக்ைள். 
இப்படி கசால்ைகைனா என்ன ைைிழஜன 
இல்ைன்னு கசால்ைிருவாங்ை. ஏனா இந்ை 
படத்துை ைைிழனுக்கு ஆைைவா நாலு 
வசனம் வருது. அதுக்ைாை ஊர்ை இருக்குற 
பச்கச ைைிழனுங்ை பை ஜபரு என்னஜவா 
இந்ை படத்துக்கு அப்புறம்ைான் ைான் 
ைைிழன்னு உணர்ந்ை ைாைிரி  
துடிக்ைிைானுங்ை. நாமும் துடிப்ஜபாம். 
உணர்வு இருக்ைிற ைாைிரியாவது 
நடிப்ஜபாம். 
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தூள் படத்ைில் வில்ைன் ஒரு அறிக்கை விடுவார்,:" உடம்புை ைைிழ் ைத்ைம் ஓடுற 
ஒவ்வருத்ைனும் இந்ை உண்ணாவிைைத்துக்கு வைணும் ". 

உடஜன எல்ைாம் உண்ணாவிைைத்துக்குஓடுவானுங்ை. அது ைாைிரி ைான் இந்ை 
படமும். 

ைைிழ் ைீது பற்றுள்ை, ைைிழ் இைக்ைியத்ைின் ைீது ைீைாை ஆர்வமுள்ை பைரும், பை 
வருடைா கசால்ைிைிட்டிருக்குற ஒரு விடயத்ைின் சிறு பகுைிகயைான் 
ைிரு.முருைைாஸ் இந்ைபடத்ைில் கசால்ை முயற்சித்ைிருக்ைிறார். ஆனா கைாம்ப 
உணர்ச்சிவச பட்டைனாஜைா என்னஜவாஅை அவர் ஒழுங்ைா கசால்ைை. 

ைைிழனின் கபருகைய பத்ைி நிகறய கசால்ைைாம்.அகை பத்ைி எந்ை 
ஐயப்பாடுைில்கை.ைிைக்கும் ைன்கைகய (buoyancy) ஆர்ைிஜைடிசுக்கு (Archimedes) 

முன்ஜப கசான்னது ைைிழன். அணுகவ கூைாக்கும் (divisibility of atom) ைன்கைகய 
ைண்டவன் ைைிழன்.ஆனா ஏழாம் அறிவ கபாறுத்ை வகையில் ைருத்துக்ைள் எந்ை 
வகையில் கசால்ைப்பட்டதுன்னு இன்னும் கைரியுை. 

 அறுபது வருடைா ைிைாவிட ைட்சிைள் ைைிழ் என்ற ஆயுைத்ை கவத்து ைைிழன 
ஏைாத்துற ைாைிரிஜய இந்ை படத்துையும் ைல்ைா ைட்டுறதுக்ைாை ைைிழன 
ஜைகனயன் ஆக்ைிடாங்ைஜைா   ! 

முைல் இருபது நிைிடம்  

முைல் இருபது நிைிடம்  ஆவணப் படம் பாணியில் 
அகைந்துள்ைது.ஆவணப்படகைன்றால் உண்கை இருக்ைணும். ஆனா இதுை 
ஜபாைிைர்ைன கைாம்ப நல்ைவைா வல்ைவைா  ைாட்டனும்  என்பைற்ைாை கைாம்ப 
சைடு ைிருசுட்டாங்ை, ஏஜைா ஏசுநாைர் 'ைருணாமூர்த்ைி' சீரியல் பார்த்ைைாைிரி 
இருந்துச்சு. இவரு ஜபாவாைாம், ஜநாய குணப்படுதுவாைம், அப்பறம் சண்ட 
ஜபாடுவாைாம், அப்பறம் விஷம் குடிச்சு கசத்துருவாைாம்,நான் கைரியாைைான் 
ஜைக்குஜறன் அவரு என்ன அவ்வைவு கபரிய அப்பட்டக்ைைா ! 

சினிைாை சினிைாத்ைனம் இருக்ைைாம். ஆனால் அது ஒரு வகையகறக்கு 
உட்பட்டிருக்ைணும், இங்ை இயக்குனர் பர்ைா போர் டி.வ.ீடி நிகறய பார்த்து 
இருப்பாரு ஜபாை. ஜபாைிைர்ைனுக்கு ைருைநாயைம் ைைல் ைாைிரி ஒரு கைட்டப். 
"கைாங்ஜைால்" என்ைிற ஓர் ைஷ்ய படத்துை இருந்து உருவுன சண்கடைாட்சினு 
ைகை நைர்ைிறது. 

ஆனா அந்ை சினிைாத்ைனைான புருடாக்ைள் ஆவணப்படம் ைாைிரி 
ைாட்டப்பட்டைனால் அகை ஆைாய ஜவண்டிய ைட்டாயத்ைிற்கு நாம் 
ைள்ைப்படுைிஜறாம். 
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ஜபாைிைர்ைன் ைைிழைா ! 

பல்ைவர்ைள் ைைிழர்ைைா?, என்ற ஜைள்விக்ஜை இன்னும் கைைிவான விகட 
ைண்டுபிடிக்ைப்படை..பல்ைவகுை ஜைாற்றம் பற்றி நிகறய வாைங்ைள் நிைவினாலும்  
கபரிைாை நம்பப்படுைிற, பைைாலும் முன் கவக்ைப்படுைிற வாைங்ைள் மூன்று 

ஜசாழ ைன்னன் ைிள்ைிவைவனுக்கும், ைைிழ் ஜபசும் நாை வம்சத்கை (இைங்கை ) 
ஜசர்ந்ை பில்ைி வகைஎன்ற இைவைசிக்கும் பிறந்ை கைாண்கட இைந்ைிகையன் 
மூைைாை உருவானஜை பல்ைவ குைம் என்பதுமுைல் கூற்று. கைாஞ்சம் 
பகுத்துணர்ந்து  பார்ஜபாஜையானால், பல்ைவர்ைை ைைிழர்ைைஅகடயாைப் 
படுத்ைனும் என்ற ஒஜை ைாைணத்ைிற்க்ைாை இந்ை கூற்று 
சித்ைரிக்ைப்பட்டிருப்பகைஉணைைாம். 

அடுத்ை கூற்று, பல்ைவ குைம் த்ஜைானாசாரியரின் ஜபைன் மூைைா ஜைான்றியது 
என்பது. இது ைைிழனுக்கு எைிைா இருந்ை ஏஜைா ஒர் கூட்டம் ைிைப்பிவிட்ட ைகையா 
இருக்ைைாம். 

அடுத்ைது, பல்ைவர்ைள் ைடல் ைடந்து வந்ைவர்ைள், இந்ைிய துகண ைண்டத்கைஜய 
சாைாைவர்ைள்… 

ஆனால் இதுநாள் வகை கைைிவான ஆைாைம் எதுவும்ைிட்டவில்கை.. (ைைிழில் 
சைணர்ைள் கபௌத்ைர்ைைால் இயற்றப்பட்ட பை அருகையான இைக்ைியங்ைள் 
கசவர்ைைால் அழிக்ைப்பட்டது. அந்ை இைக்ைியங்ைஜைாடுஜசர்ந்து பண்கடய ைைிழ் 
சமுைாயத்ைப்பற்றிய பை குறிப்புைளும் அழிஞ்சுஜபாச்சு.ைைிழ் அழிந்ைைற்கு 
அழிவைற்கு ைைிழஜன ைாைணம்.) 

இந்நிகையில் ஜபாைிைர்ைகன பற்றியும் நிகறய புருடாக்ைள் படத்ைில் 
விடப்பட்டிருக்கு.. இது வகை ைண்கடடுக்ைப்பட்ட வைைாற்றில், ஜபாைிைர்ைன் என்ற 
பல்ைவ குை இைவைசன் ைன் ைந்கையின் ைைணத்ைிற்கு பிறகு ைன் குருநாைார் 
பிைஜ்னாைாை அவர்ைைின் ைட்டகைக்கு இணங்ைி   கபௌத்ைத்கை பைப்புவைற்ைாை 
ைைிழைத்ைிைிருந்து கவைிஜயறினார் என்ஜற குறிப்பிடப்பட்டிருக்ைிறது . 

பை இடங்ைளுக்கு பயணம் கசய்து, சிை இடங்ைைில் நற் கபயர் கைாண்டு, பை 
இடங்ைைில் அவைானப்படுத்ைப்பட்டு பின் ஒருநாள்ைான் ஷாைின்  ஜைாவிகை 
(shaolin temple ) அகடந்ைார். 

முற்ைாைத்ைில் கபௌத்ைத்ைில் உடகை வருத்ைி ைடும் ைவம் புரியும்  ஓர் முகற 
பின்பற்றப்பட்டது. ஜபாைிசத்துவஜை (Gouthama  Buddha) முைன்முைைில் அந்ை 
முகறகயைான் ைகடப்பிடித்ைார் .அப்படி ஒர் முகறகய ைாணவர்ைளுக்கு  
பயிற்றுவிக்கும் ஜபாது அவர்ைைது உடல் அைற்கு ஒவ்வாைைால் அவர்ைைின் 
உடைிகன சரிவை ைட்டகைக்கும்கபாருட்ஜட அவர்ைளுக்கு ைற்ைாப்பு ைகையிகன 
ஜபாைிைர்ைன் பயிற்றுவிக்ைக் கைாடங்ைினார். 
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ஜபாைிைர்ைன் ைிறகைசாைி என்பைில் எந்ை ஐயப்பாடுைில்கை . அைற்ைாை அவகை 
ஓர் கைய்வப்பிறவியாை, ஆக்ஷன் ஹீஜைாவாை  படத்ைில் ைாட்டியிருப்பது, 

இயக்குனர் ைிைவும் உணர்சிவசப்பட்டுள்ைார்  என்பகைஜய ைாட்டுைிறது. இகை 
கவறும் சினிைா என்று ஒதுக்ைமுடியாைைர்க்கு  ைாைணம், இறுைியில் "ஜபாைிைர்ைன் 
ஓர் ைைிழர். உங்ைைில் எத்ைகனஜபருக்கு அவகை கைரியம் ?" என்பன ஜபான்ற சிை 
ஜைள்விைகை உணர்ச்சி ைிகுைியில் பார்கவயாைர்ைகை   ஜநாக்ைி இயக்குனர் 
முன்கவப்பைனால். 

(அட ஜபாங்ை பாஸ். நீங்ை ஓர் ைாகைடி பஸீ். பை ைைிழனுக்கு கேயைாந்ைன்யாரு 
நகுைன்யாருஜன கைரியாது. யாப்கபருங்ைாைைாரிகை என்றால் என்னான்னு 
கைரியாது....) 

முைல் இருபது நிைிடம் உணர்ச்சிய கைாஞ்சம் ைட்டுபடுத்ைி இருந்ைிருக்ைைாம்... 

இைண்டாம் பகுைி  

படத்கை இைண்டு பகுைிைைா பிரிக்ைைாம். முைல் பகுைி-ஜபாைி ைர்ைன் ைாட்சிைள். 
ஜபாைிைர்ைன் இல்ைாை பகுைி இைண்டாம் பகுைி. 

இைண்டாம் பகுைின்னு குறிப்பிட ைாைணம், இருபத்கைந்ைாவது நிைிடம் கைாடங்ைி 
படம் எங்ை பயனிக்ைிைதுன்னு கைரியாைைஜய ஜபாவைனால்.. 

இந்ை படமுழுக்ை அப்படிைான் ைாட்சியகைக்ைப்பட்டிருைிறது. சம்பந்ைைற்ற 
கைாடர்பற்ற ைாட்சிைள். அைற்ைாை இை ஓர் நான் சீக்யுன்சியல் (non-sequencial/ non 

linear narrative ) படம்   என்று நிகனத்துவிட ஜவண்டாம். ைிகைக்ைகை ஆசிரியர் 
கைாம்ப ைிணறி இருக்ைிறார். 

 93 நாட்ைளுக்கு முன்பு என்று இைண்டாம் பகுைி ஆைைிக்ைிறது. அது எதுக்குன்னு 
இன்னும் புரியை... 

எந்ை படைாை இருந்ைாலும் ைாட்சிைள் சைைாரியாை நைைக் கூடாது. ஆனா இந்ை 
படத்துை சம்பந்ைஜை இல்ைாை  ைாைல் ைாட்சிைள் கைாம்ப ஜவைைா நைர்ைிறது. எந்ை 
ைாட்சியும் ைனசுை பைிய  ைாட்ஜடங்குது. ஏஜைா  படத்ை  இைண்டகை ைணி ஜநைம் 
ஓட்டனும் என்பைற்ைாைஜவ ைாட்சி கவக்ைப்பட்டைா ஜைாணுது… 

ைிகைக்ைகை 

உைைத்துை எல்ைாத் ைிகைக்ைகைக்கும்  ஒர் கபாதுவான வடிவம் இருக்கு. அைிைம் 
பயன்படுத்ைப்படுவது மூன்று அங்ை சட்டகைப்பு (Three act strcucture) என்பது. 

அைாவது முைல், நடு, முடிவு 

1.அறிமுைம் (Intro) 
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2.முைண்பாடு (Confrontation) 

3.ைீர்வு (Resolution) 

இந்ை எந்ை வடிவஜை ைகைைாந்ைர்ைளுக்கு கபாருந்ைிவைை. இைில் ஆச்சர்யம், 
இைற்குமுன் மூன்று அருகையான ைிகைைகைைை எழுைிய இயக்குனர் இதுை 
எப்படி சறுக்ைினார் என்பதுைான் (யாகனக்கும் அடி சறுக்கும் !) 

ஜைற்கூறிய வடிவம் கபாருந்துற ஒஜை ைைாபாத்ைிைம் அந்ை விஞ்ஞானி 
ைைாபாத்ைிைம்ைான். ஜஷாபா என்ற ஓர் விஞ்ஞானி ஓர் ஆைாய்ச்சியில் ஈடுபடும் 
ஜபாது அந்நிய சக்ைிைைால் ஏற்படும் பிைச்சகனைைிைிருந்து எப்படி ைீண்டு வைாங்ை 
என்பஜை ைகை ஓட்டம் (இைிைிருந்து கைைிவாைிற விஷயம், நிச்சயம் விஞ்ஞானி 
ைைாபாத்ைிைம்ைான் ஜபாைிைர்ைனுக்குபின் முக்ைிய ைைாபாத்ைிைைா 
இருந்ைிருக்ைணும்.அைாவது சூரியா நடிசிருக்ைணும்.  ஏஜைா ைவர்ச்சி ஜவணும் 
என்பைர்க்ைைஜவ அந்ை ைைாபத்ைிைத்ை ஓர் கபண்கண நடிக்ைக் வச்சுடாங்ை. (கபண் 
என்ைிற ைாைணத்ைால் அந்ை ைைாபாத்ைிைத்ைின் ஆழத்கை குகறத்ைிருக்ைைாம். ைைிழ் 
சினிைா ஆண் ஆைிக்ைம் நிகறந்ைது !) 

பாத்ைிைப்பகடப்பு    

ஜைற்கூறிய ைாைிரி பாத்ைிைபகடப்பில் நிகறய சைைசம் கசய்யப்படிருைிறது. அந்ை 
சர்ைஸ்ைாைன் ைைாபாத்ைிைம் கைாம்ப கைாம்ப அைங்ஜைாைைா வந்ைிருக்கு. அவன் 
நுனி நாக்ைில் ஆங்ைிைம் ஜபசுறை கூட ைன்னித்துவிடைாம். ஆனால் ஆடி ைாசம் 
சாைி வந்து ஆடுறது ைாைிரி, இறுைிக் ைாட்சியில் ஜபாைிைர்ைன் உடம்புை வந்ைவுடன் 
கைாடுக்குற ஓர் ரீயாக்சன் ைான் கைாஞ்சைில்ை கைாம்பஜவ ஓவர்... 

முக்ைிய ைைாபத்ைிைம் அகனத்தும் அந்நியைாஜவ படுது. ைனைில் நிற்ை ைறுக்ைிறது. 
வில்ைன் வாங்குன ைாசுக்கு சண்ட ஜபாட்டிருக்ைிறார் (இவங்ை கூட்டுற அைப்பகற 
அைவுக்கைல்ைாம் அவர் ஒன்னும் கபருசா நடிக்ைை) 

ைைாநாயைிைான் கைாம்ப பாவம். என்ன நடிக்ைிஜைாம்னு கைரியாைஜைஜய 
நடிச்சிருக்ைாங்ை. 

வசனம் 

படத்ைின் முக்ைிய பைம் சிை வசனங்ைள். ைைிழஜனாட கபருகைய குறிக்ைிற 
வசனங்ைைில் ைவனம் கசலுத்ைிய வசனைர்த்ைா  , ைற்ற   இடங்ைைில் 
ஜைாட்கடவிட்டுட்டார்  .. நிகறய இடத்துை கைாம்ப கைாக்ை வசனம், 

யாகன ஜைஜை உட்ைார்ந்துக்கைாண்டு ைைாநாயைி கசால்லுவாங்ை "அய்ஜயா  
குத்துது. "நாயைன் கசால்லுவார் "அதுக்ைாை கடல்சா ஜபாடமுடியும் " 
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இப்படி கைாக்ை வசனங்ைை   ஜபசி அவங்ை கைண்டு ஜபரும் சிரிப்பாங்ை. சத்ைியைா 
அவங்ை கைண்டு ஜபர் ைட்டும்ைான் சிரிப்பாங்ை. படம் பார்க்குறவங்ை அழுவாங்ை. 
ஏனா  உடஜன ஜைகவற்ற ஓர் பாட்டு வரும். ைைிழ்  படங்ைைில் ஜைகவயில்ைாை 
பாட்டு கவக்ைிறைா கைாஞ்ச நாள் ைவிர்த்ைிருந்ைாங்ை. இப்ஜபா ைீண்டு 
ஆைைிச்சிடாங்ைபா 

ைிரு.சூரியாகவ ைவிர்த்து ைற்ற எல்ைாரும் பை இடங்ைைில் வசங்ைை  ஜபசும் 
ஜபாது ஏஜைா உணர்ச்சிஜய இல்ைாை ைாைிரிைான் ஜபசுறாங்ை . உைாைணம் , 

"முடியும் இகைல்ைாம் ஒருத்ைைாைைான் முடியும்...ஜபாைிைர்ைன் " (ஏஜைா ஜபாக்ைிரி 
படத்துை விேய் intro பார்த்ை ைாைிரி இருந்துச்சு . .அைவிட ஜைவைைா இருந்துச்சு) 

"ஜைப் ைீய எடுத்துைிட்டு  புது சிம் ைார்ட் வாங்ைிட்டு நாகைக்கு ைாகைை 
வந்ைிருவான் "இப்படி எல்ைாரும் வசனத்கை ைனபாட கசய்யுள் ைாைிரி 
ஒப்பிைிறாங்ை.. 

இகச 

படத்ஜைாட முக்ைிய பைம் இகச. ஏகனன்றால் இந்ை படத்ைின் இகச உங்ைளுக்கு 
ைைரும் நிகனவுைை கைாடுக்கும்,பகழய ைாைத்கை ஞாபைப்  படுத்தும். அைாவது 
கைாத்ை இகசயும் எங்ஜைஜயா ஜைட்டைாைிரி இருக்கும்! குறிப்பா ஜபாைிைர்ைனின் 
அறிமுைப் பாடல் (Rise of damo) .. அகை ஜைட்டா  நீங்ை குழந்கைப் பருவத்ைிற்ஜை 
ஜபாயிருவஙீ்ை “Jhonny Jhonny yes papa…. Twinkle twinkle little star… “ (அத்ைகனயும் 
ஒரிேினல் ட்யூன். ரூம் ஜபாட்டு ஜயாசிப்பாங்ைஜைா !) 

படத்ைின்பைம் 

உண்கையாை படத்துை ஒழுங்ைா நடிச்சிருக்குறது ஜபாைிைர்ைன் சூரியா.. ைன் 
ைைாபாத்ைிைத்ைிற்கு  நியாயம் கசய்ைிருக்ைிறார். ஜபாைிைர்ைானாை  அவர் ைண்ணுை 
ஒரு ஜைேஸ் கைரியுது. அவர் ைண் அகசவுைள் அருகை.. 

நிச்சயம் சிை நல்ை வசனங்ைள் கவத்ைைற்கு இயக்குனை பாைாட்டிஜய 
ஆைணும்..இந்ை படத்ஜைாட மூைக்ைகை என்னஜைா நல்ைாத்ைான் இருக்கு . 
ஜபாைிைர்ைன் ைிரும்பி வந்ை எப்படி இருக்கும் என்பஜை அது..ஆனா  எடுத்ை 
விைம்ைான் சைிக்ைை.. 

என்னைான் ஆனியன் ஜைாகசயாைஜவ இருந்ைாலும் ஆனியன ைட்டும் சாப்பிட 
முடியாது. இங்ை ஆனியன் ைட்டும் கவந்ைிருக்கு..ஜைாகச சுத்ைைா 
ஜவைை...அகைஜவக்ைாடு முட்கடய சாப்பிடைாம் ..அகை ஜவக்ைாடு ஜைாகசய 
சாப்பிட முடியுைா ! 

இயக்குனர் கைாம்ப பலீ் பண்ணியிருக்ைார்.. ஆனா 83 ஜைாடி ஜபாட்டு பலீ் 
பண்ணினது கைாம்ப ஓவர் ... 
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“அதுக்ைாை நீ ஏன் பலீ் பண்ணுற ?" என்று நீங்ைள் ஜைட்பது என் ைாைில் விழுது.. 

அவர் ஓர் ைைர்சியல் படம் பண்ணிருந்ைார் என்றால் நானும் கை ைட்டிட்டு 
வந்ைிருப்ஜபன்...ஆனா ஏஜைா இவருக்குைான் இன உணர்வு இருக்ைிறது ைாைிரி பலீ் 
பண்ணி இன உணர்வ தூண்டுறைா நிகனத்து கைாண்டு இன உணர்வ 
சீண்டிவிட்டுட்டார் .. 

KFC சிக்ைன் சாப்பிட்டு , கவைிய வந்து ைம்யுனிசம் ஜபசுற ைாைிரி, இவரும் ஒரு 
கைாக்ை ைசாைா படத்துை ஓவைா ைைிழ் உணர்வ ைிணித்ைிருக்ைிறார்..ைல்ைா 
ைட்டுறதுக்கு கசய்யப்படும் சந்ைர்பவாை அைசியஜை இது... 

நாற்பது ைட்சத்துை ைாற்று சினிைா எடுக்ைமுடியும்..Children of heaven, tri colors,ைாைிரி 
படங்ைள்  எடுக்ை அைிை பட்சம் ஒரு ஜைாடி ஜைகவப்படும்..மூணு ஜைாடி இருந்ைா 
ைகை ைாவியஜை பகடக்ை முடியும்..அை விடுத்து, ைாசு இருக்குனு ஒஜை 
ைாைணுத்துக்ைாை சைடு ைிரிக்ைிறை ைான் ைாங்ைிக்ை முடியை... 

இயக்குனஜைாட இன உணர்வ ஜைள்வி ஜைக்குற உரிகை யாருக்குைில்கை...நிச்சயம் 
அவர் ைைிழ் இனத்துஜைை  பற்று  கைாண்டைால்ைான்  இந்ை  ைகைய 
ஆைைிச்சிருக்ைார்..ஆனா இறுைியில் சீைைிச்சிட்டார்... 

ஜபாைிைர்ைான பத்ைி இன்னும் நிகறய ஆைாய்ச்சி பண்ணி இருக்ைைாம்...ஒரு 
ைைர்சியல் படத்ைில் இத்ைகன ஜைாடிய வணீடித்ைைற்கு பைிைாை ஜபாைிைர்ைகன 
பற்றிஜயா அல்ைது ைைிழ் சமுைாயத்கை பற்றிஜயா ஓர் நல்ை ஆவணப் படம் 
எடுத்ைிருக்ைைாம் (ஆவணப் படம் எடுப்பது ஜைவைம் என்பது ஜபான்ற ஓர் சூழல் 
இங்கு நிைவுவது நம் சாபக்ஜைடு ) 

அகை சப்கடட்டில்ஸ் (Subtitles) ஜபாட்டு இகணயத்ைிலும் பிைபை 
கைாகைைாட்சிைைிலும் கவைியிட்டிருந்ைால், ைைிழனின் கபருகை உைகைங்கும் 
பைவி இருக்கும். 

ைிரு.முருைைாஸ் ைாைிரி இந்ைிய அைவில் பிைபைைான இயக்குனர் அகை கசய்யும் 
ஜபாது அந்ை ஆவணப்படம் எைிைில் உைகைங்கும் பைவியிருக்கும் என்பைில் எந்ை 
சந்ஜைைமுைில்கை. 

வருங்ைாைத்ைிைாவது இதுஜபால் அகை ஜவக்ைாடு படங்ைளுக்கு ைாகச 
வணீடிக்ைாைல் ,நல்ை முயற்சிைளுக்கு கசைவழிப்பார்ைள் என நம்புஜவாம்..நல்ை 
முயற்சிைளுக்கு ைைிழனின் ஆைைவு என்றுஜை இருக்கும்... 
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இகவ கவறும் ைிகைப்பட விைர்சனங்ைைன்று. உைைத் ைிகைப்படங்ைகைப் பற்றி 
ஆழ்ந்ை புரிைல் கைாண்ட ஒரு ைசிைனின் ைருத்துக்ைள். விைர்சனங்ைைினூஜட 
ைிகைக்ைகை உத்ைிைள், சினிைாகவப் பற்றி ஒரு சைாசரி ைசிைனுக்கு இருக்ை 
ஜவண்டிய புரிைல்ைள், எந்ை வகையான சினிைாகவ ஏற்றுக்கைாள்வது, எந்ை 
வகையான சினிைாகவ நிைாைரிப்பது ஜபான்ற ைருத்துக்ைள், என பல்ஜவறு 
விகடயங்ைள் இைில் விவாைிக்ைப்பட்டுள்ைன .   

பல்ஜவறு ஜநைங்ைைில் பல்ஜவறு ைைங்ைைில் கவைியான ைிகைக் ைட்டுகைைைின்  
கைாகுப்பு இது. படியுங்ைள். பைிருங்ைள். 
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