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ன்ணேர 
க்ைம்... 

எண தடத்ர தற்நற றர்சணம் அந் தடத்ர ந் ரைறலும் தரறக்ைப் 

பதரறல்ரன. தடம் தரர்ப்தர்ைள் தரர்த்ணக் கைரண்டுரன் இணப்தரர்ைள். தரர்க்ை 

றணம்தரர்ைள் ந் ைரனத்றலும் தரர்க்ைப் பதரறல்ரன. ஆணரல் ணௌத்ரய்ப்தரை 

ணம் ல்ன தடங்ைரப கைரண்டரடபண்டி ைடர க்ைறணக்ைறநண. அர சத்றல் 

தறல்ட்-அப்பதரடு ந்ண ஊர ரற்ந ணௌற்சறக்கும் தடங்ைரப அனச பண்டி 

கதரணப்ணொம் க்ைறணக்ைறநண. ைரன ணொத்ைத்றல் தடங்ைபறன் இணப்ரத தற்நற 

ைணத்ணக்ைரப தறவு கசய்பண்டிண சறைர்ைபறன் ைடர... 

இங்கு சறைர்ைள் ன்ண குநறப்தறடப்தடுதர்ைள், றரப்தடங்ைபறன் சறைர்ைள். 

டிைர்ைபறன் சறைர்ைள் அன்ண. உனை றரப்தடங்ைரப ந்கரண ‘ஏஞ்சரண’ணம் 

இல்னரல் தரர்க்கும் சறைன்  ன்ந ணௌரநறல் இங்கு இந் றர்சணங்ைரப தறவு 

கசய்ைறபநன். 

இர கணம் றரப்தட றர்சணங்ைபன்ண. உனைத் றரப்தடங்ைரபப் தற்நற 

ஆழ்ந் ணொரறல் கைரண்ட எண சறைணறன் ைணத்ணக்ைள். றர்சணங்ைபறணைபட றரக்ைர 

உத்றைள், சறணறரரப் தற்நற எண சரசரற சறைணேக்கு இணக்ை பண்டி ணொரறல்ைள், ந் 

ரைரண சறணறரர ற்ணக்கைரள்ண, ந் ரைரண சறணறரர றரைரறப்தண 

பதரன்ந ைணத்ணக்ைள், ண தல்பண றடங்ைரபப் தற்நற றரறத்ணள்பபன்.   

தல்பண பங்ைபறல் தல்பண ைபங்ைபறல் கபறரண றரக் ைட்டுரைபறன்  

கரகுப்ணொ இண. தடிணங்ைள். தைறணங்ைள். 

அன்ணொடன் 

அறந் சச்சறரணந்ம் 

ழுத்ரபர், றரக்ைர ஆபனரசைர்  

கசன்ரண, இந்றர 

www.aravindhskumar.com 

aravindhskumar@gmail.com 

12.12.2012 
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ஸ்ரைஃதரலும் பேம்ஸ் தரண்ட்டின் ஆளுரணம் 

‘பேம்ஸ் தரண்ட்’ ைரப்தரத்றம் றரறல் உனத் கரடங்ைற இந்ரண்படரடு 

ம்தண ணடம் றரநவு கதணைறநண. றகுந் றர்ப்தரர்ணொைளுக்ைறரடப இந்ரண்டு 

கபறந்ணள்ப “ஸ்ரைஃதரல்”, தரண்ட் ரறரசறல் இணதத்றண்ன்நரண தடம்.  

இங்ைறனரந்ண உபவுத்ணரந அறைரரற பேம்ஸ் தரண்ட்டின் அசத்னரண சரைசங்ைள் 

இந்ப் தடத்றலும் கரடர்ைறநண. அசரங்ை இைசறங்ைள் அடங்ைற எண யரர்ட்டிஸ்க் 

றணடு பதரய்றடுைறநண. அர ைண்டு தறடித்ண கைரடுக்கும் கதரணப்ணொ ைசற ேன்ட் 

பேம்ஸ் தரண்ட் 007-றடம் ந்ண பசர்ைறநண. யரர்ட் டிஸ்க்ரை படி பேம்ஸ் தரண்ட் 

ணணக்ைற கசல்ன,  அங்பை றர்தரர எண சந்ர்ப்தத்றல் அர் கைரல்னப்தடுைறநரர். ணௌல் 

ைரட்சறறபனப ைரரைரண கைரன்ண றட்டரர்ைபப ன்ண அரணணம் ஆச்சர்ரை 

தரர்த்ணக் கைரண்டிணக்ை, உபவுத்ணரந அலுனைம் ரக்ைப்தட்டு தனர் உறர் 

இக்ைறன்நணர். யரர்ட் டிஸ்ைறல் இணக்கும் ைசறங்ைரப எவ்கரன்நரை ரபர 

இரத்றல் கபறறட, கசய்நறரண றத்ண றற்ைறநண உபவுத்ணரந. அந்பத்றல் 

ஆதத்தரந்ணரய் லண்டும் ந்ண பசர்ைறநரர் தரண்ட், பேம்ஸ் தரண்ட்.   

ரன் இநக்ைறல்ரன ன்ணம், ரனரநரை இணந்ரைவும் றரறக்ைறநரர் 

தரண்ட். எபடிரை ரனரநரை இணந்ணறடரல், ஆதத்ணைள் றரநந் 

உபவுத்ணரந தறக்கு ன் லண்டும் ந்ரகண அரணணம் றண, ரடு 

ஆதத்றலிணக்கும் பதரண ரன் எபறந்ணக் கைரள்ண உசறரைரகன்ணம், ணக்கு 

பசப்தற்ண அறைகன்ணம் தரண்ட் கசரல்ண ‘ச்’. 

யரர்ட் டிஸ்க்ரை றணடின் எண லறல் எபறந்றணப்தர ன் தன ணக்றைரப 

தன்தடுத்ற ைண்டுதறடுக்ைறநரர் தரண்ட். அங்கு கசன்நணம்ரன் கரறைறநண ணௌன்ணரல் 

ைசற உபரபற சறல்ர ரன் அரணத்ண சறச்கசல்ைளுக்கும் ைரகன்ண. 

அபணரடு சண்ரடறட்டு அரண ரைண கசய்ண னண்டன் சறரநறல் அரடக்ைறநரர் 

தரண்ட். அங்ைறணந்ண ப்தறக்கும் சறல்ர உபவுத்ணரந ரனறர கைரரன கசய் 

றட்டறடுைறநரர். இரநறந்ண  லண்டும் ைபத்றல் குறக்ைறநரர் தரண்ட். கதணம் 

றநரசரலிரண சறல்ரறடறணந்ண உபவுத்ணரந ைசறங்ைரபணம், ரனறரணம் 

ப்தடி தரண்ட் ைரக்ைறநரர் ன்தப லறக் ைர. 

ணணக்ைறறல் தறரண்டரண றல் சண்ரடபரடு கரடங்குைறநண தடம். தறன் தடம் 

ணௌழுக்ை தறரண்டத்றற்கு தஞ்சபறல்ரன. சண்ரடக் ைரட்சறைபபரடு தரண்ட் 

தடங்ைளுக்பை உரறத்ரண ரைச்சுரணம் தடத்றல் இரபரடுரல், இணறர 

கரய்றன்நற ைர ைர்ைறநண.  

இந்தடத்றல் தரண்ட் படம் ணோண்டிணப்தர் படணறல் ைறபக் (Daniel Craig). 

இற்க்கு ணௌன் அர் தரண்டரை டித் இண்டு தடங்ைரப றட இப்தடத்றல் 

அணரரை டித்ணள்பரர். இர் இந்ப் தடத்றல் கசய்றணக்கும் தன ரறஸ்ைரண 

சண்ரடக்ைரட்சறைபறன் ண்னம், ற்ந தரண்ட்ைரப றட ணறத்ண றற்ைறநரர், 
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இண ர ந் தரண்ட் தட றல்னன்ைபறபனப றைவும் ணொத்றசரலிரண றல்னன் 

சறல்ர ரன். ைம்ப்ணௐட்டர் யரக்ைறங் ணௌல் தரம்ப் ரப்தண ர அரணத்ரணம் ககு 

சரரரை கசய்ைறநரர். ன் யரக்ைறங்  றநரண்னம்  அசரங்ைத்ரப 

றநடிக்ைறநரர். சறல்ர ைரதரத்றத்றல் சறநப்தரை டித்றணப்தர் பேறர் தர்கடம். 

சறநந் டிைணக்ைரண றணணைரப தன ணௌரந குறத்ர். இந் தடத்றற்கும் அணக்கு தன 

றணணைள் ைரத்ணக்கைரண்டிணக்ைறநண.  

தடத்ர இக்ைறறணப்தண ஆஸ்ைரர் றணணப் கதற்ந இக்குணர், சரம் கன்டிஸ். 

அரறன் றநரக்கு இப்தடம் இன்ணேம் எண சரன்ண. தடத்றன் றைப் கதரற தனம் 

எபறப்தறவு. பம்தரனங்ைள், அணறைள், றல் கதட்டிைள், லர் றரனைள் ண அரணத்ண 

ண்ரப ணௌடுக்குைபறலும் ணொகுந்ண எபறப்தறவு கசய்ணள்பரர் பரேர் டீக்ைறன்ஸ். இர் 

உனைறன் ரனசறநந் தடங்ைள் தனற்நறற்கு எபறப்தறவு கசய்ர் ன்தண 

குநறப்தறடத்க்ைண. 

இப்தடத்றல் ைரட்டப்தடும் சுங்ைப்தரர, தரரப அர, தறம்ரண்ட வீடுைள் 

பதரன்நர உண்ர பதரல் ைரட்சறபறத்ரலும், அர தறதன  ைரனஇக்குணர் 

கடன்ணறஸ் ைரஸ்ணரறன் ணறத்றநரறல் உணரண கசட்டுைள் ன்நநறணம் பதரண 

ஆச்சர்ப்தடரல் இணக்ைணௌடிறல்ரன. தன றரநரசரலிைள் கூட்டு பசர்ந்ண 

“ஸ்ரைஃதரல்” றரப்தடத்ர றநம்தட கசணக்ைறறட்டணர். 

இண தரண்ட் தடங்ைபறன் அர கசன்ட்சுரற ணடகன்தரல், தர தரண்ட் 

தடங்ைரப றரணவு கூணம் ரைறல் சறன ைரட்சறைரப அரத்ணள்பணர். குநறப்தரை 

றைவும் தறதனரண தரண்ட் லம் ம்ணசறக்ரைணம், அரறன் தர ைரரணம் இந்ப் 

தடத்றலும் தன் தடுத்ற ரைட்டல்ைரப அள்ளுைறன்நணர். கரத்த்றல் ணக்கு றைர் 

ரன் ரன் ன்ண ஸ்ரைஃதரல் தடத்றன் ண்னம் லண்டும் எண ணௌரந றணதறத்ணறட்டரர் 

தரண்ட். 

* 

அன் ஃதறகபம்றங் (Ian fleming) ன்ந தறதன ஆங்ைறன ழுத்ரபர் உணரக்ைற 

ைரதரத்றப பேம்ஸ் தரண்ட். அர் 1952-ஆம் ணடம் ழுற ‘ைரசறபணர ரல்’ 

ன்ந ரலில் ரன் பேம்ஸ் தரண்ட் ணௌன்ணௌலில் உனரணைறநரர். தறரறட்டிஷ் 

உபவுத்ணரநறலும், தத்றரறரை ணரநறலும் ஃதறகபம்றங் தறணொரறந்ரல், 

உபவுத்ணரந தறன்ணறறல் அரந் தரண்ட் ைரைரப அரல் த்ணதரை 

ழுணௌடிந்ண. பலும் ரன் றேரழ்க்ரைறல் சந்றத் தன உபரபறைபறன் 

குரறசறங்ைரப அடிப்தரடரை கைரண்பட தரண்ட் ைரப்தரத்றத்ர 

உணரக்ைறரரை அர் குநறப்தறடுைறநரர்.  

அக்ைரைள் கபறந் சறன ஆண்டுைபறபனப றைவும் தறதனரை, 1962-ஆம் 

ஆண்டு, ணௌல் தரண்ட் றரப்தடம் கபறரணண. ஃதறகபம்றங்ைறன் “Dr.No” ன்ந 

ரரன ழுற குரநந் கசனறல் டுக்ைப்தட்ட அந் தடம் கதணபவு சறைர்ைரப 
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ஈர்க்ைப, ‘தரண்ட் சலரறஸ்’ தறநந்ண. அன்ண ணௌல் இன்ண ர 50 ணடங்ைபரை தரண்ட் 

இன்ணேம் சறைர்ைரப ஈர்த்ணக் கைரண்படறணக்ைறநரர். 

ஃதறகபம்றங்ைறன் ரநறற்கு தறன் தனர் தரண்ட் ரல்ைள் ழுறறட்டணர். 

அந்ரல்ைரபத் ழுற தன றரப்தடங்ைளும் டுத்ரைறறட்டண. ஆணரல் தரண்ட் 

ைரப்தரத்றத்றன் ந்ர ஃதறகபம்றங் ன்தரல், அணக்கு ரறரர கசய்ணம் 

கதரணட்டு இன்ண ர தரண்ட் றரப்தடங்ைபறன் ரடட்டிலில் ஃதறகபம்றங்ைறன் 

கதப ணௌலில் இடம்கதணம். 

உனைறன் ணௌல் தரண்ட் றரப்தடத்றல் தரண்ட் ைரப்தரத்றத்ர ற்நர் சலன் 

ைன்பணரற (Sean Connery).  அபரடு பசர்த்ண இணர ஆண கவ்பண டிைர்ைள்- 

ேரர்ஜ் பனசன்ரத (Geroge Lasenby), பரேர் ண்ர் (Roger moore), றபரத்ற டரல்டன் 

(Timothy Dalton), தறர்ஸ் தறரன்சன் (Pierce Bronson),  படணறல் ைறபக்- தரண்ட் 

ைரப்தரத்றத்றல் டித்ண றட்டணர். ஆணரல் தன பைரடி சறைர்ைரப 

கைரள்ரபக்கைரண்ட தரண்ட் டிைர்ைள் இணர்,  எணர் சலன் ைன்பணரற. இன்கணரணர் 

பரேர் ண்ர். அந் ரறரசறல் இப்பதரண படணறல் ைறபக்கும் இடம்தறடுத்ணறட்டரர் 

ன்ண கசரல்னனரம். அந் அபறற்கு அர் ஸ்ரைஃதரல் தடத்றன் ண்னம் தரண்ட் 

ைரப்தரத்றத்றற்கு ணொண கணபைற்நறணள்பரர்.  

இணர கபறந் 23 தரண்ட் தடங்ைபறல். அறை தடங்ைபறல் டித்ர் பரேர் 

ண்ர், கரத்ம் ழு தடங்ைள். ேரர்ஜ் பனசன்ரத, ‘On Her Majesty’s Secret Service’ ன்ந 

எப எண தடத்றல் ட்டும் தரண்டரை டித்ணறட்டு எணங்ைறக் கைரண்டரர். தரண்ட் 

தடங்ைபறபனப அறை றர்சணத்றற்கு உள்பரண தடணௌம் இணப. 

உனைபறல் பேம்ஸ் தரண்ட்டிற்கு இணக்கும் சறைர்ைள் ரபம். அர் அன்ணகரட்டு 

இன்ணர  ‘தரண்ட். பேம்ஸ் தரண்ட்’ ன்ந எற்ரந ரற தஞ்ச் சணத்ரப 

பதசறணரலும், ணபறக்கூட சலிப்ணொ ற்தடுறல்ரன ன்தற்கு றரங்ைறல் தநக்கும் 

ரைட்டல்ைபப சரன்ண.  

இங்ைறனரந்ண ைரப்தரத்றரண பேம்ஸ் தரண்ட்டிற்கு அந் ரட்டில் ண்ற்ந 

சறைர்ைள் இணப்தண ஆச்சர்றல்ரன. ஆணரல் இங்ைறனரந்றற்கு இரரை 

இந்றரறலும் தரண்டிற்கு சறைர்ைள் இணப்தப அரணரறன் ணொணத்ரணம் 

றரறரக்ைறநண. இல்தரைப இந்றர்ைளுக்கு அக்ஷன் தடங்ைள் ன்நரல் கைரள்ரப 

தறரறம். அணரல்ரன் ப்ணஸ்லீ, ேரக்ைறசரன், பேம்ஸ் தரண்ட் ண அரணரறன் 

தடங்ைளும் இங்கு சக்ரைப்பதரடு பதரடுைறன்நண. இறல் ைணறக்ைத் குந் 

றடகரன்ணண்டு. ப்ணஸ்லீணம், ேரக்ைறசரணேம் ைரரைர்ைள். ஆணரல் தரண்ட் எண 

ைரதரத்றம். அந் ைரப்தரத்றத்றல் ரர் டித்ரலும் தடம் கற்நறப் 

கதற்ணறடுைறநண. அந் அபறற்கு தரண்ட் இந்ற சறைர்ைரப ஈர்த்ணள்பரர் ன்நரல் 

அண றரைல்ன. 
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இங்ைறனரந்ண, இந்ற சறைர்ைள் ட்டுல்னரண உனை சறைர்ைரபணம் தரண்ட் 

ைர்ந்ற்கு இன்கணரண ைரம், அர் எண சரசரற ணறர் ன்தப. பதட்பன், 

சூப்தர்பன் பதரன்ண தரண்ட் சூப்தர் யலபர அன்ண. அர் எண சரசரற உபரபற. ந் 

எண அரணேஷ் சக்றறன் உறணறன்நற அர் லர்ைரப அறக்ைறநரர். அணக்கு 

உறரை இணப்தண எண ணப்தரக்ைற ட்டுப. ற்ந றரப்தட ைரதரத்றங்ைரபறட, 

சறைர்ைபறன் ணறல் தரண்ட் ஆளுர கசலுத்ணற்ைரண ைரணௌம் இணப.    

தறதன இரபம் ‘Askmen.com’ டத்ற ‘World’s 49 most influential men-2012’ 

ன்ந ைணத்ணக்ைறப்தறல் தரண்ட் ணௌலிடம் ைறக்ைறநரர். இறல் ஆச்சரறப்தடக் கூடி 

றடகன்ணகணறல், 49 தர்ைபறல் 48 பதர் றே ணறர்ைள். தரண்ட் எண ைற்தரணக் 

ைரப்தரத்றம். 

ைனரச்சர ரலறரைவும் தரண்டின் ஆளுர குநறப்தறடத்க்ைண.. பற்ைத்ற ரடுைபறல் 

கைரண்டரடப்தடும் யரபனரவீன் றணறரக்ைபறல் தரண்ட் படம் ணோணுண இன்ணர 

தறதனரை உள்பண. ற்ந ரணபடங்ைரப றட தரண்ட் படம்  அரணரலும் 

றணம்தப்தடுற்க்கு ைரம், அவ்படம் ணோணுண றைறை  பறண. எண 

கதரம்ரத்ணப்தரக்ைறணம், எண பைரட்டும் இணந்ரல் பதரணம். தரண்டரை ரநறறடனரம். 

சறைர்ைபறன் ஆவு எண ணொநறணக்ை, ணரணம் ஈட்டுறலும் தரண்ட் தடங்ைளுக்கு 

இர பநறல்ரன. தனரறம் பைரடி டரனர்ைரப இணர தரண்ட் தடங்ைள் 

ஈட்டிணள்பண, அணரல்ரன் லண்டும் லண்டும் ரடறன்நற தரண்ட் தடங்ைள் ந்ணக் 

கைரண்டிணக்ைறன்நண. தரண்ட் ைரப்தரத்ற பர்வு பர ல்னசுரடுைபறன் அறதர் 

பர்வுக்கு இரரை டத்ப்தடுற்கு ைரம், உனைபறல் தரண்டின் வுசு 

இன்ணேம் குரநரப.   

ணரணம் ஈட்டுறல் தரண்டின் சரைசங்ைரப தரண்டரல் ரன் பரற்ைடிக்ை ணௌடிணம் 

ன்தறல் ரணக்கு ரற்ணக் ைணத்றல்ரன. இண ர ந் தடங்ைரபறட ஸ்ரைஃதரல் 

றைவும் பைரை ணரணம் ஈட்டிக் கைரண்டுணரல், அறை ணரணம் ஈட்டி 

தரண்ட் ரறரசறல் கூடி றரறல் படணறல் ைறபக் ணௌலிடம் தறடித்ண றடுரர். 

ம்தண ஆண்டுைபறல் தரண்ட் ைரதரத்றம் தன ரைரண ரற்நங்ைரப 

சந்றத்ணள்பண. இரடக்ைரனத்றல் ந் தரண்ட்ைள் தநக்கும் ைரர்ைள், அட்ரன்ஸ்ட் 

கப்தன்ைள் பதரன்நற்ரந உதபரைறத்ணர். ஆணரல் ஸ்ரைஃதரல் றரப்தடத்றல் 

தரண்ட் லண்டும் எண சரசரற ணறரணரை உணகடுத்ணள்பரர். இப்தடத்றல் இர் 

தன்தடுத்ணம் ஆணம் கணம் ணப்தரக்ைறணம், ைத்றணம் ட்டுப. இண தரண்ட் 

ைரப்தரத்றத்றன் லறணக்கும் தறம்றப்ரத அறைரறக்ைறநண. 

ஆேரணேதரகுரண பரற்நம், றடுக்ைரண ரட, அபரண பதச்சு, அபற்ந அக்ஷன்-

இணப தரண்டின் அடிப்தரட குரறசறங்ைள். அந் குரறசறங்ைள் படணறல் 

ைறபக்ைறற்கு, அரறன் ணௌந்ர தடங்ைரபறட,  றைவும் சறநப்தரை கதரணந்றறட்டண. 

அணரல் ஸ்ரைஃதரல் றரப்தடம் தரண்ட் ைரப்தரத்றத்றற்கு ணொறகரண 
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தரறரத்ர கைரடுத்ணறட்டண. அற்க்கு இந் எட்டு கரத் தடக்குழுறன் 

உரப்பத ைரம். ணொற தரறரத்பரடு இணற ப் பதரகும் ரனசறநந் தரண்ட் 

தடங்ைளுக்கு ஸ்ரைஃதரல் றரப்தடப ணௌன்பணரடி ணனரம். 

அர ணெற்நரண்டரை கரடணம் தரண்டின் சைரப்ம் இபரடு ணௌடிப் பதரறல்ரன. 

றச்சம் லண்டும் ணரர், தரண்ட். பேம்ஸ் தரண்ட்...  
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ணட்சர 

ணட்சர கடலிரற இரபஞன்,ரக்பைனரை றேய் பசணதற.அரறன் ைரலி, 

அணேரை, ம்ர ம்ணசன். இணணம் எப வீட்டில் சறக்ைறன்நணர். பணரத்த்ண 

தடிப்ரத தன அரறர் ரத்ண தடிக்கும் அணேறற்கு பதய் ைரைள் ழுணகன்நரல் 

கைரல்ரனப் தறரறம். ரக்பைபனர ‘பதய்’ ன்ந ரர்த்ரர பைட்டரபன ககு 

கரரனறல் ஏடி றடும் அபறற்கு தந்ரங்கைரள்பற. தன பதய்க் ைரைரப கசரல்லி 

ரக்பைரன தணௌணத்ணண அணேறற்கு தறடித் எண றரபரட்டு. 

இந்றரனறல் ணட்சர கடலிரற  கசய் எண ரள் ைரடறலிணந்ண ைறபம்ணொம் ரக்பைல் 

றைவும் அனங்பைரனரண றரனறல் றணம்தற , ன்ண ண ன்ண ைரடறன் ணௌனரபற 

தந ரக்பைல் டந் ைரர றரறக்ைறநரர்.  

ரக்பைல் கசரல்லும் பதய் ைர, ண்ட ம்தறக்ரைறல் றரபத் அந் ணௌனரபறர 

ட்டும் தணௌணத்றல்ரன, றட்டரறல் தடம் தரர்க்கும் எவ்கரணரணம் 

தணௌணத்ணைறநண.   

‘ஸ்றர யவுஸ்’ ணப்தடும் எண கதரற வீட்டிற்கு ணட்சர கடலிரற கசய் கசல்லும் 

ரக்பைல், ணட்சரர அந் வீட்டின் ணௌனரபற ஸ்றரறடம் கைரடுத்ணறட்டு 

தத்றற்ைரை ைரத்றணக்ைறநரர். ரடிக்கு கசன்ந ஸ்றர ககு பரைறணம் றணம்தற 

ரரலும், ைண்ட் ைட்டரணரல் ணறரை இணட்டில் ைரத்றணக்ைரை றணம்தரரலும் 

ரக்பைல் ரடி பரக்ைற கசல்ைறநரள். அங்கு ஸ்றரறன் தறம் ட்டுப ைறடக்ைறநண. 

றடுைறட்ட ரக்பைல் அங்ைறணத்ண ப்தறக்ை ணௌற்சறக்ை வீட்டின் ைவு ரணரை ணோட்டிக் 

கைரள்ைறநண. 

இல்தரைப தந் சுதரம் கைரண்ட ரக்பைல் ணோட்டி வீட்டிற்க்குள் ணறரை 

சறக்ைறக் கைரண்டு, தந்ண டுங்ைற தரர்ரரபர்ைரபணம் தணௌணத்ணைறநரர். ரக்பைல் 

உறக்ைரை ைரத்றணக்ை, ஸ்றரறன் ைர் தரதற ந்ண வீட்டின் ைர ட்டுைறநரர். 

ரன் ைரப்தற்நப் தட்டு றட்படரம் ன்ந ம்தறக்ரைறல், ரக்பைல் ைர றநக்ை 

ணௌற்ச்சறக்ை வீட்டின் உள்பறணந்ண ணப்தரக்ைற கடிக்கும் சப்ம் பைட்ைறநண. தந்ரரபந 

உள்பப கசல்லும் ரக்பைலுக்கு லண்டும் ைரத்றணக்ைறநண அறர்ச்சற, உள்பப தரதறணம் 

தறரை ைறடக்ைறநரர். அங்பை உரநந்ண றற்தண ரக்பைல் ட்டுல்ன, 

தரர்ரரபர்ைளும் ரன். 

எண றரை ப்தற ரக்பைல் ன் வீட்டிற்க்கு ந்ண தரர்க்ை அங்பை அரறன் 

ைரலிர ைரறல்ரன. டந் அரணத்ரணம் ன் ணௌனரபறறடம் சைரக்ைபறடணௌம் 

ரக்பைல் கசரல்ன தம் அர்ைரபணம் கரற்நறக்கைரள்ைறநண. 

இணறறல் அணேறற்கு ன்ண ஆறற்ண, ரக்பைல் கசரல்லிப ைர உண்ரர, 

ன்தண பதரன்ந தன பைள்றைளுக்கு றைறனரை தறல் கசரல்லி ம்ரணம் றைறனரட 

ரக்ைறநண ணட்சர. 
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‘ணட்சர’ தடத்றற்கு டிக்கைட் இணக்ைரகன்ண அந் தறதன றரங்ைறல் 

றணறபதரண, “இந் தடத்ணக்கைல்னரம் 5 றறம் ணௌன்ணரடி ந்ரபன 

பதரணம்..டிக்கைட் ைறரடக்கும்” ன்தணரன் தறனரை ந்ண. அணைறல் ரற்நரன் 

தடத்றன் ைட்அவுட் தறம்ரண்டரை றட்டிக்கைரண்டிணந்ண... 

இர கணம் எண டிக்கைட் றறபரைஸ்த்ரறன் தறனரை டுத்ணக்கைரள்ப 

ணௌடிறல்ரன. சறண தடங்ைபறன் பல் தடர்ந்ணள்ப றழ் சணௌைத்றன் தரர்ரறன் 

கபறதரபட அந் டிக்கைட் றறபரைஸ்த்ரறன் தறல்.. 

“இணேங்கைல்னரம் ன்ண தடம் டுத்றடப் பதரநரணேங்ை” “இந் தடகல்னரம் ங்ை 

ஏடப் பதரகுண “ ன்தண பதரன்ந தரர்ர.. 

இண பதரன்ந அரணத்ண ஏஞ்சரண தரர்ரைரபணம் எபடிரை எணக்ைறத் 

ள்பற ணறத்ண றற்ைறநண ‘ணட்சர’... 

இந்ற சறணறரறல் டுக்ைப் தடும் thriller தடங்ைள் றைக் குரநவு,. அணவும் றழ் 

சறணறரறல் றை றைக் குரநவு. 

றழ் சறணறரறல் Thriller தடகன்நரல், எணர் கைரரன கசய்ணக் கைரண்டு 

றரறரர். ைத்றர க்பபரஸ்-அப்தறல் ைரட்டிப தணௌணத் ணௌற்சறப்தரர்ைள். Horror 

தடகன்நரல் கசத்ண பதரண ணைள் ந்ண தற ரங்குரர். இண பதரன்ந தடங்ைள் ன் 

தறர ந் ரைறலும் எழுங்ைரை கசய்ரண, ந் எண தத்ரணம் ற்தடுத்ரண. 

அர இண்டரம் ணௌரந தரர்க்ை ணௌற்சறத்ரல் சறரறப்ணொரன் றஞ்சும். தன பங்ைபறல் 

றர்ல்னரை டுக்ைப் தட்ட தடங்ைள் பைலிப் தடங்ைபரைப கரணறக்கும். 

ஆணரல் ணௌல் ணௌரநரை றழ் சறணறரறல் எண ணௌழு லப த்ரறல்னர் டுக்ைப் 

தட்டுள்பகன்நரல் , அண ‘ணட்சர’ ரன். 

Gripping றரக்ைர, ைரட்சறைளுக்கு பலும் லு பசர்க்கும்-தம் பசர்க்கும் 

தறன்ணற இரச, றட்ட ரக்கும் எபறப்தறவு, ைரப்தரத்றங்ைபறன் அணரரண 

டிப்ணொ ண அரணத்ணம் பசர்ந்ண இப்தடத்ர எண Perfect Seat Edge Thriller-ஆைர 

ரற்நறணள்பண... 

ல்ன தடங்ைள் கபறணம்பதரண ஆரறக்ைரல் றட்டுறட்டு, தறன் அந் தடம் 

ங்ைரண றணண ரங்கும் பதரண ரர தறபந்ணக் கைரண்டு தரர்ப்தறல் ந் 

அர்த்ணௌம்றல்ரன. ஆண் ைரண்டம், கன்பற்கு தணைரற்ண பதரன்ந ரண 

தடங்ைளுக்கு றழ் சறைர்ைள் சரறரண றரம் கசய்றடறல்ரன.. 

ணௌத்ரய்ப்தரை ணம் தடங்ைரப றரங்ைறற்கு கசன்ண தரர்க்ைரல், றழ் 

சறணறரறல் ல்னப் தடங்ைபப டுப்தறல்ரன ன்ண கசரல்ண ற்ணொரடரைரண.. 

இண ர றழ் சறணறரறல் ‘ணட்சர’ பதரல் எண ரண த்ரறல்னர் ந்றல்ரன.. 
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இணறபல் ப்பதரகும் ரண றழ் த்ரறல்னர் தடங்ைளுக்கு ணௌன்பணரடிரை 

அரந்ணள்ப ‘ணட்சர’´றரப்தடத்ர கற்நற கதந ரக்ை பண்டி ைடர 

சறைர்ைளுரடண.... 

‘ணட்சர’ பதரன்ந ல்ன தடங்ைரப ஆரறக்ைத் நறணரல், ‘சகுணற’ ‘சறணத்ர’ பதரன்ந 

உனைத் ரண தடங்ைள் தன ந்ணக் கைரண்டிணக்கும். அரப் தரர்த்ண ரணௌம் 

ரைத்ட்டிக் கைரண்டிணப்பதரம்... 

 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

தர்ஃதற 

றர்தரர்ப்ணொைள் ரற்நபறக்கும் ன்தற்ைறங்ை, றகுந் றர்தரர்ப்ணொைளுடன் 

ந் தன றரப்தடங்ைள் பரல்றர ழுறண க்கு றரணறணக்ைனரம். ஆணரல் சறன 

தடங்ைள் ட்டுப றர்தரர்த்ரறட தன டங்கு சறநந்ரை அரந்ண ைரன 

ணொத்ைத்றல் ணக்கைன்ண எண இடத்ர றந்ரை தறடித்ணக் கைரள்ளும்.அவ்ரநரண 

எண தடப ‘தர்ஃதற’. 

இந் தடத்றன் ட்ரனப தன ரைரண றர்தரர்ப்ணொைரப உணரக்ைறண. 

தரலிவுட்டின் ணௌன்ணற ைரரைறைள் ல்னரம் ைர்ச்சற தரரர பர்ந்கடுத்ண 

டித்ணக் கைரண்டிணக்ை, ைர்ச்சறரை டித்ணக் கைரண்டிணந் தறரறங்ைர பசரப்ர 

ணனம் குன்நற கதண்ரை டித்றணக்ைறநரர், டரர்க் (Dark) ைரைரப ட்டுப 

தடரக்ைறக் கைரண்டிணந் அணேரக் தரசு ணௌல் ணௌனரை எண ‘ஃணல் குட்’ (feel good ) 

தடத்ர டுத்றணக்ைறநரர் ன்தண பதரன்ந தன றடங்ைள் ட்ரனரறல் கபறரை 

கரறந்ண. 

அப சத்றல் தறகஞ்சு றரப்தடரண அறலிறன்(Amelie) தறன்ணற இரசர 

அப்தட்டரை ‘தர்ஃதற’’ ட்ரனரறல் உதபரைறத்றணப்தரணம், அறலிர பதரல் ‘ைனர் 

ைறபடிங்’’ (Color Grading) கசய்ப்தட்டிணப்தரணம் ைண்டணம் எணபரன அந் 

தறகஞ்சு தடத்ரரன் ரலபக் கசய்ணறட்டரர்ைபபர ன்ந சந்பைணௌம் ரல் இல்ரன. 

ல்னரக் சந்பைங்ைளுக்கும் ணக்பை உரறத்ரண தரறறல் றரட கசரல்லி இத்ர 

ணடுைறநரன்  ‘தர்ஃதற’’. 

டரர்ேறலிங்ைறல் சறக்கும் ர ரற்ணத்றநணரபற தர்ஃதற. ரய் பதச ைரண பைட்ை 

இனரர். அவ்வூரறற்க்கு குடி கதணம் சற தரடத் குடும்தத்ரச் சரர்ந் 

கதண்ரண ஸ்ணறக்கும் தர்ஃதறக்கும் ைரல் னர்ைறநண. ஸ்ணற ற்ைணப றணம் 

றச்சரணகணறணேம் தர்ஃதறறன் குரறசங்ைரப ைண்டு ன் ணர தர்ஃதறறடம் 

தநறக்கைரடுக்ைறநரர். க்ைரை ல்னரக் ைரலுக்கும் ரடரை றற்கும் அந்ஸ்த்ண 

இர்ைள் ைரலுக்கும் கதணம் ரடரை ந்ண றற்ை, ஸ்ணற ணக்கு றச்சறக்ைப் 

தட்டரப றணம் கசய்ணக் கைரண்டு கைரல்ைத்ர கசன்ண றடுைறநரர்.  

ைறட்டத்ட்ட ந்ர ணடங்ைள் உணண்படரடுைறநண.ன் ந்ரறன் சறைறச்ரசக்ைரை 

தர்ஃதறக்கு அசரை தம் பரப்தட, ஊரறன் கதணந்ணக்ைரரறன் பதத்றரண 

ேறல்றல்ரன ைடத்ற தம் தநறக்ை ணௌடிவுகசய்ைறநரர். ண னம் குன்நற ேறல்றல்ரன 

ணௌன்ண ைடத்ற தம் தநறத்ணம் றடுைறநரர்  தர்ஃதற. சறண றலிணந்ண ஆஷ்த்றல் 

பர்ந் ேறல்றல்லிற்கு தர்ஃதறர தறடித்ணறடப, லண்டும் வீட்டிற்கு கசல்ன 

ணக்ைறநரர். இற்ைறரடறல் ங்ைற என்ரந கைரள்ரப அடிக்ை ணௌன்ந க்ைறலும், 

ேறல்றல்ரன ைடத்ற க்ைறலும் தர்ஃதறர பதரலீஸ் ணத்ணைறநண. பதரலீசறடம் இணந்ண 

ப்தற ேறல்றல்ரனணம் அரத்ண கைரண்டு தன இடங்ைளுக்கு தறக்ைறநரர் தர்ஃதற. 

ல்னரர் ணரணம் கைரள்ரபக் கைரள்ளும் ணய்ரரண உள்பம் கைரண்ட தர்ஃதற 



அறந்த் சச்சறரணந்ம் 

 

ேறல்றல்லின் உள்பத்ரணம் கைரள்ரப கைரள்றல் ஆச்சர்கரன்ணறல்ரன 

.இணறறல் கைரல்ைத்ரறல் குடிபணம் தர்ஃதற ன் ணௌன்ணரல் ைரலி ஸ்ணறர 

சந்றக்ைறநரர். தர்ஃதறறடம் கைரண்ட ஊடலின் ைரரை ேறல்றல் ரரறடணௌம் கசரல்லிக் 

கைரள்பரல் கைரல்ைத்ரர றட்டு கபறபணைறநரர். தறன் தர்ஃதறணம் ஸ்ணறணம் 

ேறல்றல்ரன படுைறநரர்ைள். படல் தத்றன் பதரண, ரன் இன்ணேம் தர்ஃதறர 

ைரலித்ணக் கைரண்டிணப்தர உர்ைறநரர் ஸ்ணற. இணறறல் ரர் ரபரடு 

இரைறநரர்ைள் ன்தபரடு ணௌடிைறநண ைர. 

இண ந் அந்ற ண்னத்ரணம் ழுர எண சறம்தறபரண ைர.’குரநரண 

சணங்ைள், றரநரண ைரட்சறைள்’’ ன்ந அடிப்தரட றரக்ைர றறர தறன்தற்நற 

ழுப்கதற்ந றரக்ைர. தடத்றல் சங்ைள் றைக் குரநவு. ைரட்சறைபரபன தடத்ர 

ைர்த்ற ரன் எண பர்ந் ைரச்கசரல்லி ன்தர லண்டும் றணதறத்றணக்ைறநரர் அணேரக் 

தரசு. ஆணரல் பரறல்னரல் ‘ரன்-லிணறர்’(NonNon-Linear) உத்றர தன்தடுத்ற 

தரர்ரரபர்ைரப குப்தறறணக்ைறன்நணர். ஸ்ணற  தர்ஃதறர றட்டு தறரறந்ணம் 

ைறட்டட்ட ஆணணடம் ைறத்ண லண்டும் சந்றப்தரை அரந்ணள்பண றரக்ைர. ஆண 

ணடம் ப்தடிக் ைடந்த்பரடிண ன்தர றரறக்ைறல்ரன. ைரக்கு ந் எண 

அடிப்தரட பரணறன்நற ‘ஆண ணட இரடகபற’’ ன்தற்கு ன் ணௌக்ைறத்ணம் 

கைரடுத்ணள்பணர் ன்தணம் றபங்ைறல்ரன. பலும் றரறல் ந்க் 

ைரப்தரத்றங்ைளுக்கும் ரைறல்ரன. இணறக் ைரட்சறறல், ைரப்தரத்றங்ைளுக்கு 

ரணரக் ைரட்டுற்கு கசய்ப்தட்டிணக்கும் எப்தரண ண்ன்நரம் ரை 

அரந்ணள்பண. சறதத்றல் கபறந் ‘பைங்க்ஸ் ஆப் ரசப்ணோர்’’ தடத்றலும் எப்தரண 

ண்ன்நரம் ரைப அரந்றணக்கும். தனக்பைரடி கசனறத்ண டுக்ைப்தடும் தரலிவுட் 

தடங்ைபறல் எப்தரண ண்ன்நரம் ரை அரந்ணள்பண ஆச்சர்பறக்ைறநண.ணௌைம் 

சுறக்ைவும் ரக்ைறநண.  

தடத்றன் இன்கணரண ைரகசரல்லி இரசரப்தரபர். ன் இரசறன் ண்னம் 

ணொறகரண ைர கசரல்ைறநரர் அர். தன இடங்ைபறல் ைரட்சறைரப அடுத் பத்றற்கு 

டுத்ண கசல்ைறநண இரச. அப சத்றல் தடத்றன் லம் ம்ணசறக் ‘அறலி’’ தடத்றற்ைரை 

ரன் டீர்கசன் (Yann Tiersen) இற்நற இரசர றரணவுப் தடுத்ணைறநண. 

தர்ஃதறரை ன்ணர் ைணோர், ந் எண கதரற டிைரறன் தரறரணம் தறன்தற்நரல் 

அசனரண டிப்தரல் ணௌத்றரப் தறக்ைறநரர். ஸ்ணறறடம் ன் ைரரன கசரல்றலும், 

அர் றணம் றச்சரணர் ன்தரநறந்ண கசரன்ண ைரரன ரதஸ் 

ரங்குறலும் ன்ணர் கபறப்தடுத்றறணக்கும் தரரணைள் ணறத்ணம். தடம் ணௌழுக்ை 

அர் கபறப்தடுத்றறணக்கும் ைரறக்ைல் (comical) உடல்கரற  தடம் ணௌடிந்தறன்ணேம் 

றரணறலிணந்ண லங்ை ணக்ைறநண. ேறல்றனரை தறரறங்ைர பசரப்ரவும் , ஸ்ணறரை 

இலிரணரவும் ங்ைள் ைரப்தரத்றங்ைளுக்கு றரம் கசய்ணள்பணர்.  தறரறங்ைர 

அறைம் கணக்கைட்டிணக்ைறநரர். அறல் கற்நறணம் கதற்நறணக்ைறநரர். ணௌன்ணரல் உனை 

அைறர ரம் தரர்த்ணக் கைரண்டிணக்ைறபநரம் ன்ந ண்ம் ணபறக் கூட ர 
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அபறற்கு தறரறங்ைரறன் டிப்ணொ எண ணபர்ச்சற குன்நற கதண்ர ம் ைண்ணௌன்பண 

கைரண்டு ந்ண றணத்ணைறநண. அற்க்கு அரறன் உரடரப்ணொம் கதரறணம் 

உறணள்பண. 

ன்ணரன் ைரதரத்றங்ைள் எழுங்ைரை டித்ரலும் அர்ைபறன் தரரணைரப  

எழுங்ைரை தடம்தறடிப்தண றைணௌக்ைறரண தற. அவ்ரைறல் தர்ஃதற தடத்றற்கு ன் 

எபறப்தறறன்ண்னம் உறணட்டிறணப்தர், எண றர், எபறப்தறரபர் றர்ன். 

தடணௌழுக்ை றம்தறக் ைறடக்ைறன்நண ண்ங்ைள். அந் ண்ங்ைரப ண்ரை 

தடம் தறடித்றணக்ைறநண அண பைர. அர றரப்தட கரகுத் 

தடத்கரகுப்தரபரணம் தரரட்டிட பண்டும். 

இந் தடத்றல் கசய்ப் தட்டிணக்கும் ணறத்ணரண ‘ைனர்ைறபடிங்’ இணர ந் 

இந்றப் தடத்றலும் கசய்ப்தட்டறல்ரன. அணப ைரட்சறைளுக்கு பலும் 

கணபைற்நறறணக்ைறநண.எட்டுகரத் தடக் குழுவும் ைடிணரை உரத்றணப்தண றரறல் 

கரறணம்.  

தடத்றல் றரநைள் றரந இணந்ரலும். றணஷ்டி ரத்ரற்பதரல் தடத்றன் 

குரநரை ம் ணர கணடுண அசல்ன்ரற்ந சறனக் ைரட்சறைள்.ைணப்ணொ 

கள்ரபறல் ைண்ட சரர்லி சரப்லின் தடங்ைரப ைனரறல் ைரண்ைறபநரர ன்ண ண்ணும் 

அபறற்கு தன சரப்பறன் தடக்ைரட்சறைள் இப்தடத்றல் உதபரைறப் தட்டிணக்ைறன்நண.. 

பலும் பரட் ணொக் (Note Book)  , ைறக்குேறபர (Kikujiro) ,சறங்ைறங் இன் ற கறன்  (Singing 

in the Rain ) பதரன்ந தன உனை தடங்ைபறல் இணந்ண ைரட்சறைள் ழுப்தட்டிணக்ைறன்நண.  

இரகல்னரம் லநற தர்ஃதற ணறத்ண றற்ைறநரன்.ைரம், ரற்ணத் றநணரபறைரபப் 

தற்நற டுக்ைப் தட்ட அரணத்ண தடங்ைளும் அர்ைள் லண தரறரதம் றரபறப்தரப 

அடிப்தரட பரக்ைரை கைரண்டு டுக்ைப் தட்டிணக்கும்.ஆணரல் தர்ஃதற தரறரதத்ர 

ற்ப்தடுத்றல்ரன. தறம்றப்ரத ற்தடுத்ணைறன்நரன். 

இந்ற சறணறரர கதரணத்ரறல் ‘ஃணல் குட்’’ தடங்ைள் றை றை குரநவு. 

அணவும் ரற்ணத் றநணரபறைபறன் ரழ்க்ரைறல் கதரறந்றணக்கும் 

சறணசறண சந்பரசங்ைரப ரப்தடுத்ற இணர ரணம் தடம் டுக்ை 

ணௌற்சறத்றல்ரன. அவ்ரைறல் தர்ஃதற எண ணொண ணௌற்சற. அற்ைரைப தர்ஃதற 

தரரட்டுலுக்குரற றரப்தடரைறநண. ரழ்றல் எபறந்றணக்கும் குரநைரப நந்ண, 

ரழ்ர அைரை ரழ்ரப் தற்நற பதசும் ‘தர்ஃதற’’சுரரணன்... 
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ரற்நரன் 

சறன தடங்ைள் ணௌல் ைரட்சறறலிணந்ப கணரை ைர்ந்ண, இண ல்னப் தடம்ரணர 

ன்தண பதரன்ந சந்பங்ைரப ற்தடுத்ற, இணறறல் சறைம் ரத்ரற்பதரல் 

அணரரை றரநவுகதற்ண, தடகன்நரல் இணரன் தடகன்ண ம்ர கசரல்னச் 

கசய்ண, ம்ர ழுந்ண றன்ண ரைத்ட்ட ரக்கும். 

சறன தடங்ைள் கரடக்ைம் ணௌபன ல்னப் தடம் பதரன ைரட்சறபறத்ண, ணக்பை 

உரறத்ரண ேறகுர பரனைரபகல்னரம் கசய்ணக் கைரண்டு, இணறறல் ‘இகல்னரம் 

எண தடர’ ன்ண ண் ரக்கும். ‘ரற்நரன்’ இறல் இண்டரண ரை. 

ஏட்டிப் தறநந் இட்ரடர்ைரபப் தற்நற தடம் டுக்ை ணௌற்ச்சறத்ரக்கும், (ஆணரல் 

அந் ணௌற்சற ன்ரணைவ்றணள்பண.) அற்ைரை இந் யலபர கணக்கைட்டரக்கும் 

தரரட்டுக்ைள்... 

ஆணரல் ஏட்டிப் தறநந் இட்ரடர்ைள் ன்ந ைர ைணறற்கும், இந்க் ைர 

ைபத்றற்கும் சம்தந்பறல்ரன. தடத்றன் ைர ன்ணபர typical றழ் டணொள் ஆக்சன் 

சரனர தடத்றன் ைரரன். ஆணரல் டணொள் ஆக்சன் தடரை டுத்ரல் ‘கைத்’ இணக்ைரண 

ன்தற்ைரை, றத்றரசரண ணௌற்சற கசய்ைறபநன் பதர்ற ன்ண எண பைலி சறத்றத்ர 

தரடத்ணள்பணர்.  

றழ் சறணறரறல் டணொள் ஆக்சன் ைரைள் தறன்ணம் ரறரறரன் இணக்கும். எண 

யலபர சரண, இன்கணரணர்  ணௌடன். றல்னரண றர்த்ண ணௌலில் எணர் பதரரடுரர், 

தறன் றர்க்ைணௌடிர எண ணத்றல் அந் ைடர இண்டரரணர ந்ண பசணம்.  

அந் இண்டு யலபரக்ைரபணம் என்நரை எப உடம்தறல் இரத்ண, ‘conjoined 

twins’ ன்ந பதரர்ரறல்  டுக்ைப்தட்ட தடப ரற்நரன். 

அந்க் ைரனத்றல் டணொள் ஆக்சன் தடங்ைள் டுப்தற்கைன்பந எண கடக்ணறக் 

இணந்ண. பைரர டுறல் ரத்ண, னண ணொநத்றல் யலபரர டிக்ை ரத்ண 

தடம்தறடித்ண , தறன் அப யலபரர இடண ணொநத்றல் டிக்ை ரத்ண தடம்தறடித்ண 

இணறறல் இண்ரடணம் இரப்தரர்ைள். அணரல்ரன் டணொள் ஆக்சன் 

ைரப்தரத்றங்ைள் பரன்ணம் ைரட்சறைபறல், இணணக்கும் டுறல் எண ணபர, இல்ரன 

பர எண symmetric கதரணபபர இணக்கும். அந் symmetric கதரணரப axis-ஆை 

ரத்ணக் கைரண்டு, எப யலபர இண்டு ணொநத்றலும் டித்றணப்தரர். ன்ண ஆணரலும் 

ைரப்தரத்றங்ைள் அந் axis- ரண்டக் கூடரண.. 

தறன் இந்க் பைரட்தரடுைரபகல்னரம் ைர்த்ண, தன கடக்ணரனேறைரப 

தன்தடுத்ற, றைவும் றநரரை டுக்ைப்கதற்ந டணொள் அக்சன் தடப ‘ேலன்ஸ்’. 

இட்ரடர்ைரப தடம் ணௌழுக்ை ந் எண தறசறணம் இல்னரல் உன றட்டிணப்தரர் 
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ங்ைர். அன் தறன் றரந டணொள் அக்சன், ட்ரறதறள் அக்சன் கரடங்ைற தத்ண அக்சன் 

ர தடங்ைள் டுத்ரைற றட்டண. இர இன்ணேம் எண தடி பபன பதரய் ‘conjoined 

twins’ தடம் டுக்ைனரம் ன்ண சறந்றத்ணள்பணர். ஆணரல் அர எழுங்ைரை 

டுக்ைறல்ரன... 

தன கதரய்ைரப றணம்த கசரல்லி உண்ரரை ணௌற்சறக்கும், றழ் சறணறரறல் 

‘ணௌல் ணௌற்சற ணௌல் ணௌற்சற’ ன்ண அரக் கூல் றடுத்ண தடங்ைரப promote கசய்ண 

எண ந்றம்.ணௌம்ரத க்ஸ்தறஸ் ‘ணௌல் high definition தடம்’ ன்ண தறைடணம் 

கசய்ரர்ைள். ஆணரல் அற்க்கு ணௌன்பத ‘ரணம் சப்தடும்’ ன்ந தடம் high definition-

றல் டுக்ைப்தட்டுறட்டண. 

அணபதரல் ரன் இணவும். இந்றரறன் ணௌல் ‘conjoined twins’ தடம் ன்நரர்ைள். 

ஆணரல் இண்டு ரத்றற்கு ணௌன்ணொ ‘இணன்’ ன்ந எண தடம் கபறந்ண. அணவும் 

ஏட்டிப் தறநந் இட்ரடர்ைரபப் தற்நறக் ைர. தறன், ‘performance capture’  கடக்ணறக் 

தன்தடுத்ற டுக்ைப்தடும் ணௌல் இந்றப் தடம் ‘ரற்நரன்’ ன்நரர்ைள். ஆணரல் இறல் 

தரறரதத்றற்குரற றடம் ன்ணகணறல், அந்  ‘Performance capture’  பதரன்ந ந் 

கடக்ணறக்கும் தடத்றற்கு  ரைகைரடுக்ைறல்ரன ன்தணரன். இட்ரடர்ைள் ணம் 

ைரட்சறைபறல் தடத்றன் ைறரதறக்ஸ் றைவும் பைனரை உள்பண. பர எண யலபர 

இன்கணரண கதரம்ர யலபரர ணக்ைறக் கைரண்டு டப்தண பதரல் தன இடங்ைபறல் 

பரன்ணம் .இண எண பனர தட்கேட் தடகன்நரல் அனட்டிக்கைரள்பபண்டிறல்ரன. 

ஆணரல் தன பைரடிைரப இரநத்ண குப்ரதைரப டுக்கும் பதரண ரன் பரசறக்ை 

பண்டிறணக்ைறநண, இன்ணேம் த்ரண ரள் ரன் ஆடின்ரம ரக்ைரன் 

ஆக்குரர்ைள் ன்ண… 

எண ஆணல், இர்ைள் ங்பைணம் science fiction தடம், medical fiction தடம் ன்ண 

தறைடணப் தடுத்றல்ரன. அப்தடி கசய்றணந்ரல் பைலிக் கூத்ரைற இணக்கும். 

‘Conjoined twins’  ப்தவும் தனவீணரைத்ரன் இணப்தரர்ைள், அர்ைள் ப்தடி 

தநந்ண தநந்ண சண்ரடப் பதரடுைறநரர்ைள் ன்தண பதரன்ந ஆரய்சறைள் கசய் 

பண்டி அசறறல்ரன. அந் அபறற்கு இந் தடம் என்ணம் சறநந் தடறல்ரன. 

ஆணரல் இந்ப் தடத்றன் தறன்ணறர ட்டும் தரர்ப்பதரம்... 

றழ் தரடப்ணொனைறல் ட்டுப இனக்ைறத்றற்கும் சறணறரறற்கும் இணக்கும் 

இரடகபற குரந ணக்ைறநண. இனக்ைறரறைள் சறணறரறற்கு ந்ரல் 

இனக்ைறத்ர நந்ணறடுைறநரர்ைள். இற்ைறரடறல் தரக்கைட் ரனரசறரறர்ைள் 

தரக்கைட் ரல்ைரபப்பதரல் ண்ன்நரம் த்றல் சறணறரறற்கு ைர ழுணைறநரர்ைள். 

‘சுதர’ ன்ந இந் இட்ரட ழுத்ரபர்ைள் றநரசரலிைபப. இந்ப் தடத்றலும் 

அர்ைபறன் சணம் ரன் ணௌல் தகுறக்கு சுரஸ்த்ரக் கூட்டுைறநண. ஆணரல் ந்ப் 
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தரடப்தரபறரை இணந்ரலும் ன் அநறர update கசய்ணக் கைரள்ப பண்டும். “Learn, 

Unlearn, Update “  ன்தண றை ணௌக்ைறம். 

தரக்கைட் ரல்ைள் ழுணதர்ைபறபனப ன் அநறர அப்படட் கசய்ண 

ரத்றணப்தர் இந்றர கசௌந்ரேன் ட்டுப. (அர் கணம் தரக்கைட் 

ரனரசறரறர் அன்ண. றநரரண ழுத்ரபர். அற்கு அரறன்  தரடப்ணொைள் சரன்ண. 

ணறணேம் தரக்கைட் ரல் உனைத்றபனப றன்ணறட்டரர்) அந்றணறல் கசரல்னப்தட 

schizophrenia-ர அர் கரன்ணைணைபறபனப ‘றடரண ைணப்ணொ’ ன்ணேம் ைரறல் 

கசரல்லிறட்டரர். அறல் ைணப்ணொ சரற ண்டரண கைரடுக்கும், அந்றணறல் அந்றன் 

ண்டரணக் கைரடுப்தரன் .அவ்பவுரன் ரன் றத்றரசம். 

ஆணரல் ற்ந தரக்கைட் ரனரசறரறர்ைப அரணணம் ணொணடர றட்டுக் 

கைரண்டுரன் இணக்ைறன்நணர். ‘ண்டர ைல்னரந’, ‘பசர றனவு’ ‘ண்ன்நரண குணக்கு 

கண’ ன்தண பதரன்ந பதர்ைபறல் பபர ழுறக் குறக்ைறநரர்ைள். ணக்கு தறடித் 

ரபேஷ் குரர், ழுற எண ைரறல் , எண ைரரைன் தரரனணத்றல் ர 

இநங்ைற எண றரணத்றணேள் ணறரை கசன்ண ரடம் தரம்ரத deactivate கசய்ரர். 

அணபதரன்ந ண்ன்நரம் ரண ணொணடரக்ைள் ‘ரற்நரன்’ தடத்றல் றடப்தட்டுள்பண. 

Genetic Research, Ionization agent இண,அண ன்ண ைரக்கு சம்தறல்னரல் பபர 

ரர்த்ரைரப ணரத்ண (ல்னரம் ட்டரம் ைறபரஸ் தரட ணொத்ைத்றலிணந்ண டுத் 

ரர்த்ரைள்) தடம் ைரட்டிணள்பணர். தரக்கைட் ரல்ைபறல் ணம் கரக்ரை 

ட்றஸ்ட்ைரப தடத்றல் ரத்ண கரக்ரை ரங்ைறணள்பணர். 

சுரசறரை தரக்கைட் ரல் ழுறடனரம். ஆணரல் சறணறரறல் ழுணம்பதரண 

சறணறரறற்க்ைரண த்ர கறன்ரடறன் கசய் பண்டும்.றணப்தரச்சறணம் 

சுரஸ்ரண ஆக்சன் தடப. ைறல்லிணம் சுரஸ்ரண ஆக்சன் தடப. ஆணரல் 

இவ்றண்டிற்கும் உள்ப றத்றரசம் உங்ைளுக்கு ணொரறந்றணக்கும். அந் றத்றரசம்ரன் 

ணௌக்ைறரை ைணறக்ை பண்டி என்ண. 

தறரணந்ண ணதரய் தரக்கைட் ரல் ழுணம் எண ழுத்ரபணக்கு சறன ஆறம் 

ணதரப ரல்ட்டிரை ைறரடக்கும். அர் குரநந்  தரடப்ணொைரப தரடப்தர 

ரங்ைறக் கைரள்பனரம். ஆணரல் தன பைரடி ணதரய் சம்தபம் ரங்கும் சறணறர 

இக்குணர்ைள் தரக்கைட் ரனரசறரறர்ைள் பதரல் ண்ன்நரம்  தரடப்ரத 

தரடப்தணரன் ஆங்ைம் அபறக்ைறநண... 

இந்ப் தறன்ணறறல் ரன் இந்க் ைரர ைறணறக்ை பண்டிறணக்ைறநண. எட்டி 

தறநந் ைரரைர்ைபறன் ந்ர எண றஞ்ஞரணற. அர் ‘கணர்ேறரன்’ ன்கநரண 

கணர்ேற டிரறங் தவுடர ைண்டுதறடிக்ைறநரர். அர உண்ணும் குந்ரைள் கதணம் 

றநரசரலிைபரை ணரர்ைள் ன்ண அர் தறைடணப் தடுத்ற றற்ண கதணம் 

கரறனறதரைறநரர். அந்றரனறல் அப்தவுடர் கதணம் தறன்றரபவுைரப ற்தடுத்ணம் 

ன்ண கரறந்ணக் கைரள்ைறன்நணர் ைரரைர்ைள். தறன் டப்தப தடத்றன் ைர. 

ணௌல்ணறன் ணண பதரல் எண பசற்ண சண்ரட, ேலன்வல் இட்ரடர்ைள் 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

ஸ்ர்ரரறடம் கசய்ணம் ைரகடிைரப பதரல் சறன ைரகடிைள், அந்றணறல் ணம் 

ைறணற பதரேணம் பதரல் எண ைரட்சறறல் லி பதரேணம், இந்றணறல் கசரந் ைரணப 

றர்க்கும் ந்ரப்பதரல் இறல் உல்டரக் ைரட்சற ண தன ங்ைர் தடங்ைரப றக்ஸ் 

கசய்ண ‘ரற்நரன்’ ன்ந கதரறல் கைரர்ந்ணள்பணர். இந் கரக்ரை சரனர 

தடத்றற்கு ணரரை தன கரக்ரை scientific term-ைரப உதபரைப் தடுத்ற கரக்ரை 

ரங்ைறணள்பணர். 

ைரரைர்ைபறன் ந்ர  உக்ரணறல் Genetically modified ரடுைரப உணரக்ைற, 

ஆரய்ச்சற கசய்ண, அம்ரடுைபறடறணந்ண ைநக்ைப் தடும் தரரனக் குடித்ரல் ‘extraordinary 

power’ ணரை ைண்டுக்கைரள்ைறநரர். றற்ை. 

அப றைத்றல் ன் தண்ரறல் பர்க்ைப்தடும் ரடுைளுக்கு 

உக்ரணறலிணந்ண ரக்ைப்தட்ட லணத்ரக் கைரடுத்ண, அம்ரடுைபறடறணந்ண 

ைநக்ைப் தடும் தரரனக் கைரண்டு ‘கணர்ேறரன்’ தவுடர உணரகுைறநரர். 

எண ைரட்சறறல் ‘Genetic Engineering’  தற்நற பதசுைறநரர்ைள், இன்கணரண ைரட்சறறல் 

சம்ந்றல்னரல் பர ரட்டுத்லணம் தற்நற பதசுைறநரர்ைள். அடுத்க் ைரட்சறறல் 

‘Advanced Genetic Engineering’  பதசுரை றரணத்ணக் கைரண்டு தத்ண பதரறன் 

தணுர கைரண்டு எண உறர உணரக்குரப் தற்நற றரறக்ைறநரர்ைள். தடம் 

ணௌழுக்ை இப்தடி தன அநறறல் கதர்ைரப அர குரநரை உறர்த்ண ங்ைரபத் 

ரங்ைபப பைலி கசய்ணக் கைரண்டபரடில்னரல், இணறறல் றண.பந்ற பரடிர 

ைறண்டல் கசய்ரை றரணத்ணக் கைரண்டு சுபந்ற பனரடி ன்ந பர எண கதரறல் 

குேரத் ணௌல் அரச்சர் ன்ந ைரப்தரத்றத்ர பரறல்னரல் ைரட்டுைறநரர்ைள். 

இணபதரன்ண பர இல்னரக் ைரட்சறைள் தடத்றல் றரந உண்டு. 

பலும் இறல் எண ைரட்சறறல் குேரத் ைறரரசறைள் யறந்ற பதசுைறநரர்ைள்.குேரத் 

ைறரங்ைபறல் கணம் குேரத்ற ரன் பதசுரர்ைள். யறந்ற அன்ண. யறந்றபர, 

குேரத்றபர Subtitles பதரட பதரறல்ரன ன்ண ணௌன்கூட்டிப ணௌடிவு 

கசய்ணறட்டரல்ரன் ன்ணபர இறல் குேரத்றர்ைள் யறந்ற பதசுண பதரல் 

டுத்ணறட்டரர்ைள் பதரலும்.இரகல்னரம் ரங்ைறக் கைரள்பனரம். குேரத்றர்ைரப 

சறத்ரறத்றணக்கும் றம்ரன் றைவும் கசற்ரைரை உள்பண.. 

சறண றல் ைறரப்ட் பரட்டில் ல்னரணம் ம்தண ரதசர கைரடுத்ண பதரஸ்டர் 

ரங்ைற எட்டி இணப்பதரம். தங்ைள், றனங்குைள் ன்ண ரை ரைரண பதரஸ்டர்ைள். 

அறல் இந்ற ரறன க்ைள் ன்ண, இந்றரறன் அரணத்ண ரறன க்ைளும் 

அர்ைபறன் traditional உரடறல் இணப்தண பதரன்ந எண பதரஸ்டரணம் 

எட்டிறணப்பதரம். அறல் ரேஸ்ரணறர்ைள் ன்நரல் ரனறல் ரனதரரை 

அறந்றணப்தரர்ைள். அர அப்தடிப ைரப்தற அடித்ண இறல் தன் தடுத்ற றட்டரர்ைபர 

ன்ண ண்ணும் அபறற்கு அந் ரேஸ்ரணற உரட அனங்ைரத்ர இறல் 
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குேரத்றர்ைளுக்கு கசய்றணப்தரர்ைள். குேரத்றல் ந் ைறரத்றலும் அவ்ரண உரட 

அறந்றணக்ை ரட்டரர்ைள். 

கரத்த்றல் சரனர தடத்ர சரனரரை டுப்தர றடுத்ண, தன ணொணடரக்ைரப 

றட்டு எண பைலி சறத்றத்த்ர உணரக்ைறறட்டரர்ைள். 

றநரசரலிைள் தனர் ரய்ப்தறற்ைரை பதரடிக் கைரண்டிணக்ை, தன பைரடிைள் கசனவு 

கசய்ண தறல்னர 2 , ரற்நரன் பதரன்ண கரக்ரை தடங்ைரப லண்டும் லண்டும் 

டுப்தணரன் ணத்பறக்ைறநண. இற்ைறரடறல் அடுத்ண ப்பதரகும் அந் தடத்றன் 

ட்ரனப றற்நறல் ணொலிர ைரக்ைறநண.... 

சூரறர றநரரண டிைர் ன்தறல் ரற்ணக் ைணத்ண இல்ரன. ஆணரல் அர் இந் 

ரறரற தடங்ைள் டிப்தணரன் ணௌைம் சுறக்ை ரக்ைறநண. றநரரண யலபரக்ைள் 

இக்குணர்ைபரல் வீடிக்ைப் தடுைறன்நணர, இல்ரன அர்ைபப ங்ைரப வீடித்ணக் 

கைரண்டு இக்குணரணம் வீடித்ண றடுைறன்நணர ன்தண  றழ் சறணறரர 

கதரணத் ரறல், ‘சறம்த ைசறம்’. இந் யலபர டித் ணௌந்ர  தடம், ரம் 

அநறவு எண அரபக்ைரட்டுப் தடம் ன்தண றரணறணக்ைனரம். ரற்நரன் எண தடி பல் 

கசன்ண ணௌக்ைரல் பக்ைரட்டுப் தடரை ந்ணள்பண. இரறன் அடுத்ப் தடரண 

ணௌழுபக்ைரடை ணம் ன்ண ம்ணொபரம்.. 
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ணௌைண்டி 
உனைறல் த்ரணபர சூப்தர் யலபர தடங்ைள் டுக்ைப் தட்டுறட்டண. ல்னர 

சூப்தர் யலபரக்ைளும் பர எண ரைறல் extraordinary power கைரண்டிணப்தரர்ைள். 

அர்ைள் extraordinary league- சரர்ந்ர்ைபரைபர, பற்ண ைறைத்ர 

சரர்ந்ர்ைபரைபர, றல் உனைத்ர சரர்ந்ர்ைபரைபர, றணௐட்டண்ட்ைபரைபர 

(mutants) இணப்தரர்ைள்.Iron Man ட்டும் சற்ண றத்ரசரணர். 

ஆணரல் றை சரர ணறன் எணன் ந் எண அரணேஷ் சக்றறன் 

உறறன்நற , ன் கசரந் உந்ணலின்  அடிப்தரடறல் றைவும் றரபரட்டரை சூப்தர் 

யலபரரை உணகடுப்தணபதரன்ந ைரர இணர ரணம் சரற 

டுத்ணறடறல்ரன. அணவும் றறல் ரணம் ணௌற்சறத்ணக்கூட இல்ரன.  ‘ைந்சரற’ 

தடம் எணரைறல் அணபதரன்ந ைரப ணறணேம் அண சூப்தர் யலபர தடரை 

தறைடணப்தடுத்ப் தடறல்ரன. ‘ணௌைண்டி’ றரப்தடம் கரடக்ைம் ணௌபன சூப்தர் யலபர 

தடரை தறைடணப்தடுத்ப்தட்டகரன்ண ன்தர றரணறல் கைரள்பரம்...  

ணோக் ைண்ரடி ரத்ணக் கைரண்டு ‘ணௌைண்டி’ தடத்ர  ஆரய்ந்ரல் ஆறம் குரந 

ைண்டுதறடித்ண றட ணௌடிணம். ஆணரல் அண ணொண ணௌற்சறர டுத்றணக்ைக் கூடி எண 

தரடப்தரபறர அறக்கும் கசல். ண வ்ரகநணறணேம்  இந் தடத்ர தரரட்டிட 

சறன ணௌக்ைற ைரங்ைள் உண்டு 

உனைறபனப ணௌல் ‘non-white skinned’ சூப்தர் யலபர  ணௌைண்டி ரன். ணௌைண்டி றை 

சரரரணன். எண சரசரற ணறன். ந் எண அரணேஷ் சக்றணம் கதநரன். 

சண்ரட ைரட்சறைபறல் பதரரடி சண்ரட பதரடுண கரடங்ைற, ரடிறட்டு ரடி ரண்டும் 

பதரண றைவும் ைடிணப் தட்டு ரண்டுண ர அரணத்ண ைரட்சறைளும் அன் எண 

சரரரணன் ன்தர றரணவு தடுத்ணைறநண. 

இண றைவும் சரரரண எண ைர. ட்றஸ்ட் இல்னர எண றரக்ைர. இறல் 

இண்டரம் தரற சற்ண ஸ்பனரரை ைர்ந்ரலும், இண றைவும் ரைரறைரண றரக்ைர. 

ைரம் இந் ைரர பண வ்ரணம் ைர்த் ணௌடிரண. எண பனரக்ைல் ரைன் 

‘சூப்தர் யலபர’ ஆைறநரர். அர் க்ைளுக்கு ல்னண கசய்ைறநரர். இண எண typical றழ் 

தடத்றன் றரக்ைரப. (அந் ைரனத்றல் ந் S.A Chandrasekar அர்ைபறன் தடக் 

ைரைரப றட சரரரண ைரப ‘ணௌைண்டி’ ) ஆணரல் ‘larger than life hero’ ‘robin 

hood’ பதரன்ந ைரதரத்றங்ைரப அரத்ண இந் தடத்ர இக்ைற இணந்ரல், இண எண 

றைறை சரசரற தடம் ன்ண கூநற எணக்ைற றடனரம். ஆணரல் றைவும் ரரறரை எண 

‘super hero’  ைப்தரத்றத்ர றழ் றரணனைறல் ணௌன்ணௌனரை உனறட்டற்க்கு 

ணௌைண்டி குழுறரண ரம் தரரட்டிட பண்டும். இண ர றறல் உள்ப ந் 

ேரம்தரணேம் சூப்தர் யலபர ைரர டுத்றடறல்ரன. சரறத்றக் ைரைளும், சூப்தர் 
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யலபர ைரைளும், Pirates ைரைளும் சைரன றழ் சறணறரறல்  ட்டரக் ைணறரைப 

இணந்ண ணைறநண. கதரன்ணறறன் கசல்ரண தடரை டுக்ை ைடந் ம்தண ணடரை 

ணௌன்ண பரற்ணக்கைரண்டிணக்ைறநரர்ைள். பலும் சரண்டில்ன் அர்ைள் ைரைரபப 

றரக்ைர பதரன்ணரன் ழுறறணப்தரர். அரணம் ரம் தடரை டுக்ை 

ணௌற்சறத்றல்ரன. றற்ை. 

இந் சூழ்றரனறல்ரன் எண தரடப்தரபற எண ணொண ணௌற்சறர கசய்ைறநரன். அந் 

ணௌற்சறர தரரட்டுணம் றர்சறப்தணம் தரர்ரரபர்ைபறன் ணறப்தட்ட உரறர. 

ஆணரல் எண தரடப்ரத ணொநங்ரைரல் எணக்ைறத் ள்ளுற்க்குணௌன் அற்க்ைரண 

றரரண ைரங்ைரப ணௌன்ரக்ை பண்டும். அவ்ரண ரக்ை இனர தட்சத்றல் 

ரம்  ஏஞ்சரண கசய்ைறபநரம்… 

இந்றரறல் உள்ப ககு சறன finest ஸ்ைறரறப்ட் ரட்டர்ைபறல் றஷ்ைறணேம் எணர். 

அஞ்சரப, ந்னரனர பதரன்ந தடங்ைள் அற்க்கு சரன்ண. (ந்னரனர சுட்ட தடப 

ணறணேம் அன் ண்னத்ர றட ஸ்ைறரறப்ட் அணரரைப ழுப் தட்டிணக்கும் ). அந் 

தடங்ைரபப ரம் சரற  ஆரறக்ைறல்ரன. அவ்ரநரண சூழ்றரனறல் இந் தடத்றன் 

ஸ்ைறரறப்ரட, எண தரடப்தரபறறன் ணொண ணௌற்சறர  ஏஞ்சரணபரடு ஆரய்ச்சற  

கசய்றடக் கூடரண. 

இந் தடத்ர டுத்ற்ைரை, இந் தடக்குழுர  றரந பதர் ணற்ணைறநரர்ைள். 

எணன் றணறரக்கூட்டத்றல் ணொண சட்ரடர அறந்ணக் கைரண்டு ந்ண 

அரணரறடணௌம் ைரட்டுைறநரன். அண தறடித்றணக்ைறநண தறடிக்ைறல்ரன ன்ண கசரல்ைறந 

உரறர ட்டுப அரணணக்கும் உண்டு. அரண ைறறத்கரறணம் உரறர 

ரணக்குறல்ரன.அணபதரன்ண இந் தடத்றரண குறற்ண டுத்ணறட்டரர்ைள் ன்ண 

குற்நம்சரட்டும் உரறர ரணக்குறல்ரன. 

’ணௌைண்டி’ ‘சூப்தர் யலபர’ ரறரறப இல்ரன ன்ண ரம் வ்ரண கூந ணௌடிணம்! 

‘சூப்தர் யலபரறற்க்கைன்ந குரறசறங்ைரப ரணத்ண ரர்? ம் ணொரங்ைபறல் 

ணம் ‘அணேரன்’ ைரப்தரத்றரப எண ரைரண சூப்தர் யலபர ரபண. சறண றல் 

ரம் அரணணம் ‘தண்டிட் ைங்ைரர் றத்ரர் ரர் ஏம் ைர்ர சரஸ்த்ரற’ ன்ைறந 

‘சக்றரன்’ ன்ந எண ைரதரத்றத்ர ைண்டு ரைத்டி இணக்ைறபநரம். அந் ைரைள் 

ல்னரம் சரசரறரை ரபண இணக்கும்.அர்ைள் ‘அசரரரண ணறர்ைள். ‘ணௌைண்டி’ 

சரரரணன். அவ்பவுரன். 

‘சூப்தர் யலபர’ ன்நரல் இப்தடிரன் இணப்தரர் ன்ந எண றல் 

அந்றப்தடங்ைபறன் ண்னம் ம் ணறல் ஆரை தறந்ணறட்டண. அணரல் றரரை 

இணந்ரலும் பனரக்ைனரை இணக்ைறநரர் ன்ந எப ைரத்றற்ைரை  ‘ணௌைண்டி’ 

ைரதரத்றத்ர ற்ணக் கைரள்ப கதணம்தரனரபணரர் ணைறன்நணர். ‘சூப்தர் யலபர’ 

ைணவு எவ்ரணத்ணக்குள்ளும் இணக்கும். எவ்கரண ணறணக்குள்ளும் இணக்கும் 

ஃபதண்ட்டசறறன் றரபப சூப்தர் யலபரக்ைள். எவ்கரணணம் சறண றல்  
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அனரவுறன் அற்ணொ றபக்ரைப் தற்நற ைணவு ைண்டிணப்தரர்ைள். ரன் ஸ்ரதடர் பணரை 

உணகடுத்ரல் ப்தடி இணக்கும் ன்ணம் ண்றப் தரர்த்றணப்தரர்ைள். அவ்ரநரண 

ைரப்தரத்றங்ைள் றழ் பதசறணரல் ப்தடி இணக்கும் ன்ண ைணவு ைண்டு  எண 

தரடப்தரபற இங்குதடரை டுத்றணக்ைறநரர். இறல் அர் ந் எண அரணேஷ் 

சக்றறன் உறரணம் ரடறல்ரன, அற்ைரண அசறணௌம் ற்தடறல்ரன. கணணறல் 

ணௌைண்டி றைவும் சரரரணன், உங்ைரபணம் ன்ரணணம் பதரன்ண.. 

எண பனரக்ைல் சூப்தர் யலபர பனரக்ைனரை ரன் உணரைணௌடிணம். அணரல்ரன்  

சூப்தர் யலபரறற்க்கு ஆரட ரக்கும் ைரட்சறைள் ணௌல், அர் கசய்ணம் சரைசங்ைள் ர 

அரணத்ணம் சரரரை அரந்ணள்பண. றழ் சூலில், க்ைளுக்கு எண 

ைரப்தரத்றம் ல்னண கசய்ைறநரன் ணறல், குந்ரைரப ைரப்தரற்ணைறநரன், 

கைரள்ரபறல் இணந்ண ங்ைறர ைரப்தரற்ணைறநரன் ன்ணரன் றரக்ைர அரக்ை 

ணௌடிணம்.றைவும் advanced தடரை டுக்ைபண்டும் ன்நரல் ‘Bio-war’ ‘nuclear weapon’ 

பதரன்ந றங்ைபறலிணந்ண ‘சூப்தர் யலபர’ க்ைரப ைரப்தற்ணைறநரன் ன்ண ைர 

ழுனரம். ஆணரல் அவ்ரநரண தடங்ைரப இங்கு த்ரண பதர் ற்ணக் 

கைரள்ரர்ைள். றண.ேணரன் இக்ைற ‘ஈ’ றரப்தடம் ‘Bio-war’ தற்நற பதசற ணௌல் 

றழ் தடம். அந் தடத்றரண  ன் ரணம் ற்ணக் கைரள்பறல்ரன! 

அணரல் ணௌைண்டிறன் ைரட்சறைள் ஆங்ைறன தடத்றல் ணம் சரசரற ைரட்சறைள் ன்ண 

றர்சறப்தர்ைள் எண றடத்ர றரணறல் கைரள்பபண்டும். ‘ணௌைண்டி’ ன்தண சறண 

ணௌற்சறப. கதரற சரரணைள் அரணத்ணம் சறண ணௌற்சறறல் இணந்ப பரன்ணைறநண 

ன்தரல் ‘ணௌைண்டி’ ன்ந சரரரண ‘சூப்தர் யலபரர ற்ணக் கைரள்ளும் 

தட்சத்றல் அன் ணங்ைரனத்றல் இன்ணேம் தன சரரணைள் கசய்றடுரன். (Mugamoodi 

is an ordinary guy with extraordinary potential.) இந் தடத்றற்க்கு கசய் பண்டி 

றரத்ர கசய்ரல் அடுத்டுத்ண தறரண்டரண, இன்ணேம் சறநந் தரைங்ைரப 

றர்தரர்க்ைனரம். அர ரர் பண்டுரணரலும் டுக்ைனரம். றறன் ணௌல் சூப்தர் 

யலபரரைற ணௌைண்டிர எணக்ைறத் ள்பறணரல், பண ரணம் சூப்தர் யலபர தடம் 

டுக்ை ணௌற்ச்சறக்ை ரட்டரர்ைள்… 

எட்டுகரத் தடக் குழுவும் ைடிணரை உரத்ணள்பர றரறல் உனரம்.இந் 

தடத்றன் ைரரைன் ேலர,ன் ைரப்தரத்றத்றற்க்கு றைவும் றரம் கசய்ணள்பரர். 

கதணம்தரனரண ைரட்சறைள் இறபனப ைர்ைறநண. அரண அணரரை எபறப்தறவு 

கசய்ணள்ப எபறப்தறரபர தரரட்டிட பண்டும். ைரட்சறைளுக்கு பலும் 

கணபைற்நறணள்பரர் இரசரப்தரபர், ன் அணரரண தறன்ணற இரசறன் ண்னம். 

ஆணரல் இரச சறன இடங்ைபறல் Hans zimmer- ஞரதைப்தடுத்ணைறநண. (ப்தடி sci-fi 

ைரைபறல் Issac Asimov-றன் ரக்ைத்ர றர்க்ை ணௌடிரபர, அப பதரன்ண 
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சைரனத்றல் தறரண்டரண இரசறல் Hans zimmer-றன் ரக்ைத்ர றர்க்ை 

இனரண) 

உனைறல் ரன சறநந் இக்குணர்ைள் தனர் இணந்ரலும், “creative Directors” ன்ண 

கசரல்னக் கூடிர்ைள் ககுசறனப. Kurosawa, Coppola பதரன்ண. இந்றரறல் 

அணேரக் ைஷ்ப், றரைரே குரரேர, றஷ்ைறன் பதரன்நர்ைள் குநறப்தறடத்குந் 

creative Directors. அர்ைள் ணக்கைன்ண எண ‘classic style’ ரத்ணள்பணர். றஷ்ைறன் 

கணம் ைரரன ட்டும் ைரட்டுைறநரர் ன்ைறநரர்ைள். ஆணரல் அர் தடங்ைபறல் ைரல் 

ஆறம் ைர கசரல்ைறநண. ந்னரனரறல் ங்கும் தறக்கும் ைரல்ைரப அறைம் 

ைரட்டிறணப்தரர், அண தம் சம்தத்ப் தட்ட தடம் ன்தரல். 

அஞ்சரப, ணத்ம் கசய் பதரன்ந தடங்ைபறன் ணௌல் ைரட்சறைள் றரணறல் 

இணக்ைனரம். எண இக்குணர்  எண ைரட்சறர ப்தடி பண்டுரணரலும் டுத்றட 

ணௌடிணம். ஆணரல் அறல் அர் ைரட்டும் creativity ரன் அர ணறத்ண றற்ைச்கசய்ைறநண. 

அற்க்கு அஞ்சரப தடத்றன் ணௌல் ைரட்சற எண ரனசறநந் உரம். அண பதரன 

இந் தடத்றலும் அந் ‘ரடக்டர் டச்’ இணக்ைறநண. குநறப்தரை ைரரைன் ணௌைண்டிரை 

உணகடுக்கும் (transition) அந் எண ைரட்சற, a perfect director touch. பலும் சறன 

ைரட்சறைள் Kurosawa way of making- றரணவுப்தடுத்ணம். எண சூப்தர் யலபர ைரர 

Akira kurosawa ஸ்ரடலில் தரர்க்ை றணம்ணொதர்ைள் ணௌைண்டிர தரர்க்ைனரம். (றண. 

றஷ்ைறன் அர்ைபறன் தடங்ைபறல்  குபரசரரறன் ரக்ைம் றரந  உண்டு. 

ந்னரனரறல் அண டிப்ணொ குபரசரரறன் ஆஸ்ரண டிைரண ேப்தரணறன் Toshiro 

Mifune அர்ைபறன் டிப்ரத தன இடங்ைபறல் றரணவுப்தடுத்ணம் ) 

இந்தடத்றன் ஸ்ைறரறப்ரட எண ணொநம் குரநக் கூணைறநரர்ைள். றழ் தரடப்ணொனைறல் 

ைரைளுக்கு தஞ்சறல்ரன. இங்கு ஆறக் ைக்ைரண ைரைள் கைரட்டிக்ைறடக்ைறன்நண. 

ஆணரல் இனக்ைறத்றற்க்கும் றரப்தடத்றற்க்கும் உள்ப இரடகபற இன்ணேம் 

குரநந்தரடில்ரன. ‘ண ரற’ ைரறல் சரண்டில்ன் றரந றத்ரைள் 

ைரட்டிறணப்தரர். எப ரலில், ைடல் கைரள்ரபர்ைள், ைடற் பதரர். றனப் பதரர், 

த்ணங்ைள் ண றரந றரறத்றணப்தரர். ஆணரல் அரண இணர ரணம் தடரை 

டுத்றடறல்ரன. ைரம் அரண அவ்பவு பறரை ‘execute’ கசய்றட இனரண. 

அணரரண ைரைரப தக்ைம் தக்ைரை ழுறடனரம். ஆணரல் அரண ‘execute’ 

கசய்ண ரன் றை கதரற தற. ‘execution’ கணம் றநர சரர்ந்ன்ண.  சூரன 

சரர்ந்ணரகும். ‘ஸ்ணட்’ பதரன்ண எண ஸ்ைறரறப்ரட இங்கு ழுறடணௌடிணம், ஆணரல் ந் 

பரட்டில் பதணந்ர ஏட றடுண? 

ஸ்ரதடர் பன் டிரரண ‘web’ றட்டு டுப்தண பதரன்ந ைரட்சறர இங்கு ப்தடி 

அரத்றட ணௌடிணம்? 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

சூப்தர் பன் ரடி றட்டு ரடி ரண்டுைறநரர் ன்நரல், வுண்ட் பரட்டில் ரபண 

டுக்ை ணௌடிணம்? அப்பதரணம்,பைலி கசய்தர்ைள் பைலி கசய்ரர்ைபப? 

பதட் பன் ரத்ணணப்தண பதரன்ந ரைணங்ைபறன் ‘prototype’ கசய்ண கூட இங்கு 

ைடிணரறற்பந ? 

இர அரணத்றற்க்கும் ‘கசட் பதரட்டரல் வ்பவு பைரடிைள் இரநக்ை பண்டும். 

ைறரதறக்ஸ் ைரட்சறைபறலும் றரந றழ் தடங்ைள் கரக்ரை ரங்ைறணள்பப. 

அவ்ரகநணறல் உனை த்றற்க்ைரண ைறரதறக்ஸ் வ்ரண சரத்றம்? 

ல்னர ஸ்க்ரறப்ட்ைரபணம் execute கசய்றட ணௌடிரண.. இந் சூழ்றரனறல் execute 

தன்ணக்கூடி அபறற்க்கு எண சறம்தறனரண சூப்தர் யலபர ஸ்ைறரறப்ரட ழுற, அர 

றைவும் ரைரறைரண ணௌரநறல் தடரக்ைற எண குழுர, தன ணொண ணௌற்சறைளுக்கு றர 

றரத்ணள்ப எண குழுர  நரை றர்சறப்தபர, அர்ைபறன் தரடப்ரத 

ணொநக்ைறப்தபர ற்ப்ணொரட கசனரைரண. 

தடத்பரட ைறரபரக்ஸ் தற்நற றரந றர்சணம் உண்டு. சலதத்றல் ந் 

‘ணதரணக்ைரட’ தடணௌம் றடீர்ணே ணௌடிந்றடும். ஆணரல்  அந்ப் தடத்ர குரந கசரல்ன 

ணௌடிரண. கணன்நரல் அண எண ரன சறநந் ணௌற்சற. அண எண off-beat தடம். 

ஆங்ைறனத்றல்  சறரநச்சரரனறணேள் டக்கும் ைரைள், சூப்தர் ரர்க்கைட்டில் டக்கும் 

ைரைள் ண றரந தடங்ைள் ந்றணக்கு. றழ்ன TASMAC-உள்ப டக்கும் 

றைழ்வுைரப அடிப்தரடரக் கைரண்டு டுக்ைப்தட அந் தடத்ர த்ரணப் பதர் 

ஆரறத்பரம் ? றர்சறப்தர்ைள் ந் ணௌற்சற கசய்ரலும் றர்சறத்ணக் கைரண்டுரன் 

இணப்தரர்ைள்.... 

அன்பதசறம் சுட்டதடப ணறணேம் எண ரன சறநந் றழ் தடம். ஆணரல் அண  

ஏடறல்ரன . ஆண் ைரண்டம், கன் பற்கு தணக் ைரற்ண, ரரை சூடர பதரன்ந 

றரந ல்னப் தடங்ைள் இங்கு ஏடறல்ரன. ஆணரல் அந் அபவுக்கு ணௌைண்டி ரன 

சறநந் தடகன்ண  கசரல்னறல்ரன. ‘ணௌைண்டி’ எண சரரரண தடம்.ஆணரல்      

அசரரரண ணௌற்சற. அந் ணௌற்சறரரன் ரம் தரரட்டிட பண்டும். 

ஆங்ைறனப் தடங்ைள் அபறற்க்கு technology இந் தடத்றல்  உதபரை தடுத்ப் 

தடறல்ரன ன்ண றர்சறக்ைறநரர்ைள். அற்ைரண அசறம் இக்ைரக்கு இல்ரன. ‘டரர்க் 

ரட் ரசஸ்’ பதரன்ந தடங்ைபபரடு ‘ணௌைண்டி’ தடத்றரண எப்தறட்டு தரர்ப்தண  றைவும் 

ண. பரனரன் தடங்ைள் ரறரற இந்ப் தடங்ைள் இணக்ைரண. சைரன உனை சறணறரறல் 

பரனரன் சறம்கசரப்தணம், தன சுரலணப் தரடப்தரபறைளுக்கு ணபறல் ரணசலை 

குணரை  அர் றபங்குநரர் ன்தறல் ந் ய்ப்தரடுறல்ரன. ைடந் தறரணந்ண 

ணடத்றல் அர் அரடந்றணக்கும் பர்ச்சற தறறக்ை ரக்ைறநண. ஆணரல் பரனரன் 

பதரன்ந தரடப்தரபறைள் இங்கும் சூல் பண. ம் தரடப்தரபறைள் இங்கும் சூல் 
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பண. ம்ணௌரட சூரன சரர்ந்ணரன் இந்ப் தடத்ர றரறக்ைணும். றழ் சூலில் 

ணௌைண்டி எண றைப்கதரற ணௌற்சற.. 

இப்பதரண இணக்கும் றழ் சூலில் ‘ணௌைண்டி’ ரறரறரன் எண றழ் சூப்தர் யலபர 

தடம் டுக்ை ணௌடிணம். ணௌைண்டி எண ரைரறைரண தடம். தரரட்டுளுக்குரற ணௌற்சற. 

அணரல் ந் எண கதரற றர்தரர்ணொறன்நற, ண்ரபறல் ந் எண றல் உணத்றன் 

ரக்ைணௌறன்நற, றழ் சூப்தர் யலபர ப்தடி இணப்தரன் ன்ந  ஆரசபரடு , தரட்டி 

டிறல் தடுத்ண ைர பைட்கும் குந்ரப் பதரன ‘ணௌைண்டி’ தடத்ர தரர்க்கும் 

எவ்கரணணக்கும் இப்தடம் தறடிக்கும். இறல் இணக்கும் உரப்ணொ ணொரறணம்.. 

அர றடுத்ண, ரங்ை Dark Knight Rises ரறரற இணந்ரரன் சூப்தர் யலபர 

தடகன்ண ற்ணக் கைரள்பரம் ன்ண கசரல்ந ல்னரணம் கைரஞ்சம் ைரத்றணந்ரல், 

foreign technology implement தண்ற இங்கு ரரண டரர்க் ரட் ரசம றட ல்ன 

தடப டுப்தரங்ை. ணௌன்ணரடி கசரன்ண ரறரற அணக்கு ம் கைரஞ்சம் ைரத்றணக்ைணும். 

ைரத்றணப்பதரம் எண ரற்தண ணடம்..... 
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தறல்னர II எண தரர்ரணம், றழ் சறைர்ைளுக்கு சறன 

பண்டுபைரள்ைளும் 
எண தடத்ர தற்நற றர்சணம் அந் தடத்ர ந் ரைறலும் தரறக்ைப் 

பதரறல்ரன. தடம் தரர்ப்தர்ைள் தரர்த்ணக் கைரண்டுரன் இணப்தரர்ைள். தரர்க்ை 

றணம்தரர்ைள் ந் ைரனத்றலும் தரர்க்ைப் பதரறல்ரன. ஆணரல் ணௌத்ரய்ப்தரை 

ணம் ல்ன தடங்ைரப கைரண்டரடபண்டி ைடர க்ைறணக்ைறநண. அர சத்றல் 

தறல்ட்-அப்பதரடு ந்ண ஊர ரற்ந ணௌற்சறக்கும் தடங்ைரப அனச பண்டி 

கதரணப்ணொம் க்ைறணக்ைறநண.ைரன ணொத்ைத்றல் தடங்ைபறன் இணப்ரத தற்நற 

ைணத்ணக்ைரப தறவு கசய்பண்டிண சறைர்ைபறன் ைடர... 

இங்கு சறைர்ைள் ன்ண குநறப்தறடப்தடுதர்ைள், றரப்தடங்ைபறன் சறைர்ைள். 

டிைர்ைபறன் சறைர்ைள் அன்ண. உனை றரப்தடங்ைரப ந்கரண ‘ஏஞ்சரண’ணம் 

இல்னரல் தரர்க்கும் சறைன்  ன்ந ணௌரநறல் இங்கு இந் றர்சணங்ைரப தறவு 

கசய்ைறபநன். 

ணக்கு ல்னர தடங்ைளும் என்ணரன். ‘றல்லு’ ணறணேம், ‘ங்ைரத்ர’ ணறணேம் 

‘ரேதரட்ரட’ ணறணேம், பண ந் தடம் ணறணேம் ல்னரம் என்ணரன். கதணம்தரனரண 

தடங்ைள் ணௌல் ரன் ணௌல் ைரட்சற தரர்த்ணறடுபன். உனை றரப்தடங்ைரப 

உன்ணறப்தரை ைணறப்தண ட்டுப ன் பரனரை இணப்தரல் ‘ஆறம் றபக்கு’ , 

‘ரங்ை’, ‘ரன் சறன் ஆைறபநன்’ , ‘கைரண்டரன் கைரடுத்ரன்’, ‘எத்க் குறர’, 

‘கங்ைரம்’, ‘ றல் ைணற கசல்னரப’ ‘ஞ்சுணொம்’ ண தனரல் ைணறக்ைப் தடர தன 

றழ் தடங்ைரப றரங்ைறற்க்கு கசன்ண தரர்த்ன்-தரர்தன் ன்ந ணௌரநறல் எண 

றரப்தடத்ர தற்நற ழுணம் ல்னர உரறரைளும் ணக்ைறணக்ைறநண.... 

“தக்ைரணர இணந்ரலும் தறச்சக்ைரணர இணந்ரலும், கூலிர இணந்ரலும் 

உரத்ரல்ரன் பன ணௌடிணம்” ன்ண ‘தறல்னர II’ தடத்றல் எண சணம் ணம்.அப 

பதரன எவ்கரண தடணௌம் தன பதரறன் உரப்தறணரல்ரன் கபறப ணைறநண.அற்ைரை 

ல்னரம் தடத்றரணணம் சறநந் தடகன்ண ைண இனரண. ‘ஆண் ைரண்டம்’ பதரன்ந 

அணரரண தடங்ைள் ண்ர ைவ்வுணம், ‘சகுணற’பதரன்ந கரக்ரை தடங்ைள் 

ைல்னரர றப்தறக் கைரள்ணம், றழ் சறணறரறன் சரதக் பைடு. 

அப பதரல், ரனறல் ணக்ைற ரத்ணக் கைரண்டு ஆடும் அபறற்க்கு,‘தறல்னர II’ 

என்ணம் ரன சறநந் தடன்ண. உனை சறணறரறன் சறைர்ைள் ரரலும் அர உக்ை 

கசரல்லிட ணௌடிணம். சறன ணெண ணதரய்ைள் இரநத்ண, ‘இந் தடரண ல்னர இணக்ைரர’ 

ன்ந ப்தரரசறல் எவ்கரண றழ் தடத்றரணணம் தரர்க்கும் பதரண, அந் தடணௌம் 

ன்நரை இல்னர தட்சத்றல் அர கபறப்தரடரை  றர்சறப்தர றட பண 

இல்ரன. 



அறந்த் சச்சறரணந்ம் 

 

“அகரறக்ைன் றணௐ பவ்” (american new wave) சறணறரறன் றை 

ணௌக்ைறரணர்ைபறல் எணரை ைணப்தடும் Brian de palma-ரல் 1983றல் 

இக்ைப்தட்ட ‘scarface’ தடத்றன் அப்தட்டரண ழுபன ‘தறல்னர II’. 

தறல்னர II ன்ந கதரறல் தறல்னரறன் ரழ்ரைறன் ணௌற்தகுறர தடரை 

டுக்ைபண்டும் ன்ந ைட்டரத்றல் றரக்ைர ழுறணள்பணர்.,‘Scarface’ 

றரக்ைரர உணற தறன் அர றழுக்கு ற்ந ரறரற ரற்ணைறபநன் பதர்ற ன்ண 

ண்ன்ண தரடல்ைரப கசரணைற, தறன் இரண தறல்னர என்பநரடு இரக்ை 

பண்டும்கன்தரல் றைவும் ைடிணப்தட்டு ‘scarface-றன் ைறரபரக்ஸ் ைரட்சறர 

ரற்நற, அப சத்றல் ‘scarface’-றன் ணௌக்ைற ைரட்சறைரப றர்க்ை ணௌடிரல் றத்ண 

இணறறல் எண ‘copy cat’ தடத்றரண கைரர்ந்ணள்பணர். இண ‘prequel’ ன்தரல், 

தறல்னர இணற ர உறபரடு இணக்ைபண்டும் ன்தரல்  ‘scarface’-றன் கைத்ரண 

ைறரபரக்ஸ் ைரட்சறறரண இப்தடத்றல் ரக்ை இனறல்ரன... 

சங்ைரப ரப் தடுத்ற டுக்ைப்தட்ட றரப்தடம் scarface. அத்றரப்தடத்றன் 

சறன ணௌக்ைற சங்ைரப இற்கு ணௌன்பண றழ் சறணறரறன் ‘கசவ்ணகசம்ல்ைள்’ உணற 

றட்டரல், இந் றரப்தடத்றல் பண ற இன்நற அந் ணௌக்ைற சணங்ைள் ந் 

ைரட்சறைரப றர்த்ணள்பணர்.அணரல்ரன் தடம் இண்டு ற பம் ட்டும் ஏடுைறநண. 

இல்ரனபல் ஆங்ைறன ண்னத்ர பதரன்ண ண்ன்ண ற பம் ஏடிறணக்கும். scarface-

றன் ணௌக்ைற ைரட்சறைள் அரணத்ணம் இந்ப் தடத்றல் றறக்ைப் தட்டிணக்ைறநண. ழுல் 

றரப்தடங்ைள் றழுக்கு ணொறன்ண, ஆணரல் ‘scarface’-றன் கபறப்தரடரண 

ழுகனன்ண கசரல்லிறட்டு இர்ைள் எண ‘பைங்க்ஸ்டர்’ தடம் 

டுத்றணந்றணக்ைனரம்.அர றடுத்ண தறல்னர II டுத்ப ஆை பண்டுகன்ந 

ைட்டரத்றல்  ‘scarface’-றன் படரணற கரன்டரணர (Tony montana) 

ைரப்தரத்றத்ரணம் ‘படறட் தறல்னர’ ைரப்தரத்றத்ரணம் இரக்ை ணௌற்சறத்ண, 

பரற்ணள்பணர். 

உனை றரக்ைரைபறல் றை ணௌக்ைறரை ைணப்தடும் ைரப்தரத்றங்ைள் ண்ன்ண, 

1.Travis bickle (Taxi Driver-1976) 

2. Tony montana (Scarface-1983) 

3.Joker (Dark Knight-2008) 

றசறத்றரண ைரப்தரத்றங்ைள் தன உண்கடகணணறணேம், பற்கூநற ண்ன்ண 

ைரப்தரத்றங்ைளும் றை றை றசறத்றரணர்ைள், ப்பதரண ரச் கசய்ரர்ைள், ந் 

‘modulation’-இல் பதசுரர்ைள் ன்ண ரணத்ணக் கூந இனரண. அவ்ரநரண எண 
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ைரதரத்றத்ர றைவும் தரறச்சரண ‘தறல்னர’ ைரப்தரத்றத்பரடு இரக்ை 

ணௌற்ச்சறத்ர றர்றணக்ைனரம்... 

ந் தரறறல் றரக்ைர ழுறணரலும் அறல் continuity இணக்ை பண்டும். 

ஆணரல் இந் தடத்றல் அண அணுபவும் இல்ரன. றடீகண தர ைரர்ைள் ணைறநண, 

தர ணப்தரக்ைறர உதபரைப் தடுத்ணைறநரர்ைள்.அடுத்க் ைரட்சறறல் ரைரறை 

உரடைளும், கதரணட்ைளும் ைரட்டப் தடுைறன்நண. றடீகன்ண 5000 ணதரய் றரதரம் 

பதசுைறநரர்ைள். அடுத்க் ைரட்சறறல் எண பைரடி ணதரய் றரதரம் பதசுைறநரர்ைள். தறன் 

300 றல்லின் டரனர்ஸ் ன்ைறநரர்ைள், 500 றல்லின் டரனர்ஸ் ன்ைறநரர்ைள். 

உன்ணறப்தரை ைணறத்ரல் ைறட்டட்ட 25 ணடங்ைரப  சறன றறடங்ைபறல் 

ைரட்சறப்தடுத்றறணப்தண பதரன்ண பரன்ணம்.( “அகரறக்ைன் றணௐ பவ்” சறணறரறன் 

ரக்ைம்.) ஆணரல் இண அத்ரண  ணடங்ைள் டக்ை கூடி ைரன்ண. 

எண சரரரணன் ப்தடி கதரற பைங்க்ஸ்டரை ரணைறநரன் ன்தண பதரன்ந 

எண ைரர அைரைவும் ஆரரைவும் டுத்றணக்ைனரம்.ஆணரல் அர ‘தறல்னர II’ 

ன்ந கதரறல் டுக்கும் பதரண, ைர டக்கும் ைரனத்ர கரறறத்றணக்ை பண்டும். 

ரண எண குநறப்தறட்ட ைரனத்ர டுத்ண (கரண்ணூணைபறன் இணறறபனர, அல்னண 

இண்டரறத்றன் கரடக்ைத்றபனர) அறல் தறல்னர பைங்க்ஸ்டரை உணரைறநரர் ன்ண 

ைரட்டிறணக்ைனரம்.ஆணரல் எண ைரட்சறறல் ைரப்தரத்றங்ைள் , பர ம்தணைபறல் 

ணர பதரன்ந ஆரடைரப அறந்றணக்ைறநரர்ைள்.  அடுத்க் ைரட்சறறல் சைரனறல் 

அறந்ணள்ப ரைரறை உரடைரப உடுத்றணள்பணர்.(குநறப்தரை ைரரைற ணௌல் 

ைரட்சறறல் உடுத்ணம் தர ைரனத்ண உரடரணம் அடுத்க் ைரட்சறறல் உடுத்ணம் 

ைர்ச்சறரண சைரன உரடரணம் ைணறக்ைவும்) றரக்ைர ஆசறரறர்ைள் றைவும் 

கும்தறணள்பணர் ன்தண றண்ம்.ரணேம் கும்தற ற்நர்ைரபணம் குப்ணொம் 

பரனர கசவ்ண கசய்ணள்பணர் றரக்ைரரசறரறர்ைள். 

இங்கு இந் றரப்தடத்ர றர்சறக்கும் உரறர க்கு இணக்கும் தட்சத்றல் , 

அறல் இணக்கும் சறநப்தம்சங்ைரப தரரட்ட பண்டி கதரணப்ணொம் இணக்ைறநண. 

அவ்ரநரண ஏர் சறநப்தம்சம் ‘அேலத்’. 

கரடக்ைத்றல் இந் ைரனஞன் லண கதரறகரண தறறப்ணொ இணந்றல்ரன. தன 

ணடங்ைளுக்கு ணௌன் இர் டித் ‘ேணர’ தடத்ர 60 ணதரய் கைரடுத்ண ரம்தத்றல் எண 

றபட்டரறல் தரர்த்ரை ஞரதைம். (தறல்னர-2 குேரத்றல் 300 ணதரய் ) தரல்ைணற 

டிக்கைட்பட 15 ணதரய் றற்ந அந் றபட்டரறல் 60 ணதரய் றை றை அறைம். றபட்டர 

றட்டு கபறறல் ணம்பதரண ழும்தற எண ண்ம் ‘அய்பர! ன் ைரசு பதரச்பச.’ 

தறன் உனை சறணறரப் தற்நற தரர்ர றஸ்ரறப்தரடந் சத்றல் இரறன் தறல்னர 

கபறந்ண.கதரறரை ந்எண அனட்டல் பரனைளுறன்நற ககு ரர்த்ரைஇர் 

அந்ப்தடத்றல் டந்ற்கும்-டித்ற்கும் தநந்ண,ரைட்டல்ைள். கரடக்ைம் ணௌபன 
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இர் ஆரச, ரலி, ணௌைரற ண தன தடங்ைபறல் ன் றநரர 

றணதறத்றணந்ரலும்கதணம்தரனரண றரப்தடங்ைபறல்.இர் எழுங்ைரை தன்தடுத்றக் 

கைரள்பப்தடறல்ரன,தறல்னர II உட்தட... 

'ரன் ைடவுள்' தடத்றல்இர் டிக்ைரல் றனைறண, இரறன்ணொத்றசரலிணத்றற்கு 

அரடரபம். றச்சம் இர் உரப்ணொ அந்தடத்றல் வீடிக்ைப்தட்டிணக்கும். ஆணரல் 

அன்தறன் ைரைரபபர்ந்கடுப்தறல் இர்டுரநறன் றரபப 

றணப்தற,தசறன், ஆழ்ரர் பதரன்ந றரப்தடங்ைள்… 

ண வ்ரகநணறணேம் இரறடம் இல்தரைப அரந்றணக்ைறநணகத்ட் ஆக்டிங் 

(Method Acting). ைரப்தரத்றத்ர உள்ரங்ைற கணம் 

ணௌைதரங்ைபறபனபசறைர்ைரப கைரள்ரபக்கைரள்ைறநண இரறன்ஆர்ப்தரட்டறல்னர 

டிப்ணொ. உனை அபறல் ரன சறநந் Al Pacino. Robert De NIro பதரன்பநரர்ைபறன் 

டிப்தறற்க்கு இரரணண இணரட டிப்ணொ றநன்…. 

றழ் சறணறரர அடுத் பத்றற்கு டுத்ண கசல்லும் கதரணப்ணொ கணம் 

தரடப்தரபறைரப ட்டும் சரர்ந்ன்ண.அறல் 'அேறத்' பதரன்ந கத்ட் ஆக்டர்ைபறன் 

கதரணப்ணொ றை ணௌக்ைறரணண. அற்க்கு அர எழுங்ைரை தன்தடுத்றக் கைரள்ப 

பண்டும்.ல்ன றநரைரப வீடித்ற்கு,வீடிப்தற்கு றழ் சறணறரறற்கு  றைர் 

றழ்சறணறரப. உனை அபறல் ரர்னன் ப்ண்படரரை உணகடுத்றணக்ை பண்டி 

சறரேற ைபசன் தறன்ணரபறல் வீடிக்ைப்தட்டரர் ன்தப றர்சணரண உண்ர. 

ச ரைன் ைரர்த்றக், இரப றனைம் தறணொ பதரன்ந சறநந் டிைர்ைள் றழ் 

சறணறரறன் தரரறல் ைரல் பதரணரர்ைள்.  

தக்ைம் தக்ைரை தஞ்ச் சணம் பதசும் டிைர்ைளும், இணறக் ைரட்சறறல் பைர 

பரக்ைற அழுணம், உக்ை சணம்பதசுணப டிப்ணொ ண ம்ணொம் டிைர்ைளும் றரநந் 

றழ் சறணறரறல், அேறத் பதரன்ந உன்ண டிைர்ைள் தரணைரக்ைப் தட 

பண்டிர்ைள்… 'அேறத்' ன்ந இந் ைரனஞன் சரறரை தன்தடுத்றக் கைரள்பப் 

தட்சத்றல் உனை சறணறரறல் இந் றழ் டிைன் ரன றறர்ந்ண றற்தரன், 

றழ்சறணறரர ரன் பரபறல் ரங்ைறரப... 

ல்ன தடங்ைரப கைரடுக்கும் கதரணப்ணொ தரடதரபறைளுரடகணறல், அர பைட்டு 

ரங்ைற ஆரறக்கும் கதரணப்ணொ சறைர்ைளுரடண ... 

ைடந் இணதண ணடத்றல்  றழ் சறணறர ைண்ட ணௌக்ைற டிைன் அேறத் ன்தண ரர் 

ற்க்ை ணத்ரலும் றரனக்ைக் கூடி உண்ர... ஆணரல் அந் டிைன் லண்டும் லண்டும் 

பர எணரைறல் வீணடிக்ைப்தடுைறநரன். றரக்ைர பசரரட பதரகுபதரண அறல் 

டித் டிைர்ைபறன் டிப்ணொ வீரய் பதரர றர்க்ைணௌடிறல்ரன. ‘அேலத்’ 

இத்றரப்தடத்ர  ன் பரபறல் சுந்றணந்ரலும், குப்தரண எண றரக்ைரரல் 

இரண சறநந் தடரை ைண ணௌடிறல்ரன... 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

தடத்றன் எபறப்தறவு, தடத்கரகுப்ணொ ண தன தரரட்டக் கூடி றடங்ைள் உண்டு. 

ஆணரல் றரக்ைர ன்ந ணௌணகைலும்ணொ உரடணம் பதரண, ற்ந ல்ன றடங்ைளும் 

ைட்டரத்ரல் சுக்குணெநரைற றடுைறநண.. இந் தடத்றன் ‘பக்ைறங்’ றை றை 

அணர.பைரடிைரப இரநத்ண டுக்ைதடும் தடங்ைபறல் ‘பக்ைறங்’ ன்நரை அரரல் 

இணந்ரல் ரன் ஆச்சர்ம்… 

தன ைர்ச்சற ைரட்சறைரபணம், கைரரன ைரட்சறைரபணம் ‘க்பபரஸ்-அப்’ ரட்டில் 

டுத்ணள்ப இக்குணரறன் ‘றல்’ரன தரரட்டிட பண்டும். அணரல் ரன் தடத்றற்க்கு 

‘A’ சரன்நறல் ங்ைறணள்பணர். ஆணரல் ‘’ சரன்நறல் தடத்றற்க்கு ணம் ந் எண 

சறைரணணம் டுத்ண றணத்ரண ன்தர இன்ணேம் ங்ைரப ைனரச்சர ைரனர்ைபரை 

ைணறக் கைரள்ளும் ‘றழ்ரடு றக்ரை குழுறணர்’ உணக்ைறன்நணர். (இர்ைள் 

தணத்றவீன், ஆண் ைரண்டம் பதரன்ந உன்ணரண தங்ைளுக்கும் ‘’ சரன்நறல் 

ங்ைறர்ைள் ன்தண குநறப்தறடத் க்ைண.) 

யறந்ற சறணறரறல் ‘Hate story’, ‘Gangs of wassaypur’ பதரன்ந தடங்ைரப றை 

ரரறரை டுக்ைறன்நணர். ‘Jalla Wallah’ ‘I am a Hunter’ பதரன்ந இட்ரட அர்த் 

தரடல்ைரப ‘றல்’னரை ழுணைறன்நணர்.அர்ைபறன் அடரசறட்டி (audacity) 

தரரட்டுலுக்குரறண. அணபதரன்ந அடரசறட்டிரண ைர்ச்சற- கைரரன ைரட்சறைரப 

யரலிவுட் தரறறல் இத்றரப்தடத்றல் ரத்ண  அர இணற ர கட்டி நறரல் 

றல்னரை தடத்ர கபறறட்ட இக்குணர றச்சம் தரரட்டிட பண்டும். 

தடம் ணௌழுக்ை றம்தறக்ைறடக்கும் அணரரண சணங்ைளுக்ைரை சணைர்த்ர றற்க்கு 

தரரட்டுக்ைள். தடத்கரகுப்ணொ சறன-தன இடங்ைபறல் ‘Rock & Rolla’ , ‘Shoot’em up’ 

பதரன்ந தடங்ைரப றரணவு தடுத்றணரலும், தறசறர் இல்னரல் றைவும் அணரரை 

தடத்ர கரகுத்ணள்பரல் தடத்கரகுப்தரபரணம் தரரட்டிடுபரம். 

தடம் ணௌழுக்ை இணர் ட்டுப ணப்தரக்ைறர ரத்ண சுட்டுக் கைரண்டு றரறண 

கைரஞ்சம் ஏர். எண ைரட்சறறல் ஸ்ரடனரை தறல்னர டந்ண ணரர். தறன்ணரடி குண்டு 

கடிக்கும். ைரடசறரை இந் ைரட்சறர ல்னசு தடத்றல் தரர்த்ரை ஞரதைம். ைடந் 

சறன ணடங்ைபரை றழ் சறணறர றர்த்றணந் 'funny Build up’ ைரட்சறைள் அர.அந் 

ைரட்சறைரப லண்டும்  இந் தடத்றல் ணொகுத்றணள்பணர். 

ந் றரக்ைரரணரலும் அணேள் பரறல்னர ைரப்தரத்றங்ைரப 

ணரத்றடக் கூடரண.எண ைரட்சறறல் ைரக்கு சம்தந்றல்னரல் பரட்டில் கசல்லும் 

ஆறம் தர்ைரப ைரட்டனரம். ஆணரல் ைரக்கு பரபகரற அர்ைள் ரணம் 

ந்ண ைர ரந்ர்ைளுடன் உரரடக் கூடரண.ைரக்கு பரறல்ன 

ைரப்தரத்றங்ைள் இப்தடத்றல் றம்தறக் ைறடக்ைறன்நண. 

ணௌல் தரைத்பரடு தடத்றரண இரக்ை பண்டும் ன்தற்ைரை 'ேைலஷ்' 

ைரதரத்றம் ந்ணறட்டு பதரகும்.அபபதரல் ணவும் கசய்ரல் ைர்ச்சற ைரட்ட 
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இண்டு ைரரைறைள். (கதணம்தரனரண  றழ் சறணறரறல் ைரரைறைள் இன்ணேம் 

தரடல் ைரட்சறைளுக்கு ட்டுப தன் தடுைறநரர்ைள் ). Scarface  தடத்றல் அம்ரரை 

ணம் ைரதரத்றம் இறல் அக்ைரரைவும், ங்ைச்சறரை ணம் ைரதரத்றம் இறல் 

அக்ைர கதண்ரைவும் ணைறன்நணர். இறல் எண சணம் பதசுற்ைரை ட்டும் 

ந்ணறட்டு கசல்ைறநண அக்ைர ைரதரத்றம். 

'scarface '  றரப்தடத்றல் படரணற பரன்டணர வ்பவு 'ஆட்டிட்ணட்' றரநந்ர் 

ணக் ைரட்டி, இணறல் அப ஆட்டிட்ணடுடன் ரண்டு பதரர பதரல் ைரர 

அரத்றணப்தரர்ைள். 'scarface ' ைரர வ்பவு அரபக்ைரடரை டுக்ை 

இலுபர அவ்பவு அரபக்ைரடரை டுத்றணக்ைறநரர்ைள் தறல்னர II 

றரக்ைரரசறரறர்ைள். 

இங்கு எண ஆங்ைறனப் தடத்றன் ைரர வீடித்ற்ைரை ட்டும் ணத்ப் 

தடறல்ரன. 'அேறத்' பதரன்ந எண ரன சறநந் டிைரண லண்டும் லண்டும் வீடிப்தண 

பலும்  ணத்பறக்ைறநண.  Al Pacino, Robert De Niro, Jack Nicholson பதரன்ண எண 

சறநந் டிைரை அேறத் உணபடுக்ைபண்டுகன்நரல் Scorcese, Coppala பதரன்ந 

இக்குணர்ைள் இங்கு றச்சம் பர. இல்ரனபல் கன்பலும் றக்ம், அேறத், சறம்ணொ 

பதரன்ந சறநந் டிைர்ைபறன் றநர வீடிக்ைப் தட்டுக் கைரண்டிணக்கும். (ணைரன 

றழ் சறணறரறன் 'ப்ரறசறங் யலபரக்ைள்' இர்ைள் ண்ணம் ன்தர ரரலும் ணக்ை 

இனரண..) 

ல்ன தடங்ைரப பைட்டு ரங்ை பண்டி கதரணப்ணொ சறைர்ைளுரடண. 'க்கு  

ண் ' பதரன ணௌத்ரய்தரை ணம் ரண தடங்ைரப கைரண்டரடிட பண்டும். அர 

இங்கு கசய் ணக்ைறநரர்ைள். ரன் இன்ணரரறன் சறைன் ண ரர்த்ட்டிக் கைரண்டு தறந 

டிைர்ைபறன்  சறைர்ைபறடம்  சண்ரட தறடிப்தப அர்ைபறன் பரனரைற றட்டண. 

சறைர்ைபரல் ரன் தடம்  ஏடுைறநகன்நரல் , 'தரதர' தடம் சக்ரை பதரடு பதரட்டிணக்ை 

பண்டும். றண. ேறணறைரந்றற்கு இணக்கும் அபறற்கு சறைர்ைள் பண ந் 

டிைர்ைளுக்கும் இல்ரன. ‘Autobiography of Yogi’ ன்ந ணொத்ைத்ர ழுற டுக்ைப்தட்ட 

எண ரைரறைரண தடம் தரதர. அறல் றண.ேறணறைரந்த் கசரல்ன ந் ல்ன றடங்ைள் 

ரபம்.  எணக்ைற ள்ளும் அபறற்கு அண பரசரண தடம் இல்ரன. ணறணேம் 

கதணம்தரனபணரர் அந் தடத்ர சறக்ைறல்ரன (அன்பத சறம் பதரன்ந  உன்ண  

தடங்ைரபப ரம் ற்ணக்கைரள்பறல்ரன ன்தண றரணறல் இணக்ைனரம்). அணரல் 

சறைர்ைபரல் ரன் தடம் ஏடுைறநண ன்தண ரர. கணணறல், ேறணறக்கு அடுத்ண அறை 

சறைர்ைள் தரடத் அேறத் அர்ைபறன் ல்னர தடங்ைளும் ஏடி இணக்ை பண்டும். 

அவ்ரண றைறல்ரன ன்தர ரம் அநறபரம். சறைர்ைரபணம் லநற ேணஞ்சை 

சறணறர சறைர்ைள்ரன் தடத்றன் கற்நற-பரழ்றர றர்றக்ைறநரர்ைள். (தன 

பங்ைபறல் அர்ைள் 'கரக்ரை' தடங்ைரப கற்நறரட கசய்ைறநரர்ைள் ன்தண 

பண றடம் ) 
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அணரல் கணம் டிைர்ைபறன் சறைர்ைபரை ட்டுறல்னரல் ல்ன சறணறரறன் 

சறைர்ைபரை தடம் தரர்க்கும் அரணணம் இணக்கும் தட்சத்றல், றறல் ல்ன தடங்ைள் 

ந்ண குறணம். ல்ன டிைர்ைபறன் றநரைளும் வீடிக்ைப்தடரண.  ல்ன தடங்ைரப 

ட்டும் பர்ந்கடுத்ண ரம் ஆரறக்கும் தட்சத்றல் அந் தடங்ைபறன் ணொைழ் பர்ந்ண 

இந்ற அபறல் கசன்நரடணம். றறன் ரன சறநந் தடங்ைள் அரணத்ணம் இந்ற 

அபறல் டுத்ண கசல்னப் தட பண்டும். அற்க்கு ரம் ல்னப் தடங்ைரப ட்டும் 

கைரண்டரடபண்டும் 

கன்ணறந்றரறற்கு கபறப இணப்தர்ைள் கதணம்தரபனரணணக்கு றழ் 

தடத்றற்கும், கலுங்கு தடத்றற்கும் றத்றரசம் கரறரண. அர்ைள் அரணணம் 

கணம் அறடி சரனர கலுங்கு தடங்ைரப தரர்த்ண றட்டு, அணரன் ‘South Movies’ 

ன்ண ண்றக் கைரண்டிணக்ைறநரர்ைள். இறல் தன சரனர கலுங்கு தடங்ைள் 

யறந்றறல் டப் கசய்ப் தடுைறநண. அபணரடு பசர்த்ண 'சுள்பரன்' 'ைபேந்றர' பதரன்ந 

தடங்ைரப டப் கசய்ண அன்நரடம் கரரனக்ைரட்சறறல் எபறதப்தறக் 

கைரண்டிணக்ைறநரர்ைள். (ைரனக் கைரடுர !) 

‘Tere Naam’ ன்ந எண அணரரண யறந்ற தடத்ர தரரட்டி பதசும் தனணக்கும், 

அண 'பசண' ன்ந கதரறல் தரனரரல் றறல்ரன் ணௌலில் கசணக்ைப்தட்டண ன்ந 

உண்ர கரறந்றணக்ைறல்ரன. ரனசறநந் இக்குணர்ைள் இங்ைறணப்தர அர்ைள் 

ரணம் அநறறல்ரன. 'சறங்ைம்' 'சறணத்ர' பதரன்ந தடங்ைபப இங்கு டுக்ைப் தடுரை 

அர்ைள் ம்தறக் கைரண்டிணக்ைறன்நணர். இந்றரறன் ‘Finest actors’ றறல்ரன் 

இணக்ைறநரர்ைள் ன்தணம் ரணக்கும் கரறரண. 

இர ரற்ணண சறைர்ைபறன் ைடர. கற்நற , பரல்ற, தரக்ஸ்-ஆதறஸ் ன்தர 

தற்நற ரணம் அனட்டிக் கைரள்பபண்டிறல்ரன. ஆணரல் , ‘Fanaticism’ ன்ந 

பதரர்ரறல் க்குள்பபப அடித்ணக் கைரள்ர றணத்றறட்டு ல்ன தடங்ைரப 

கைரண்டரடிட பண்டும். தறந ரறனத்ரணக்கு அப்தடங்ைரப அநறணௌைப் தடுத்றட 

பண்டும். ல்ன தடத்றரண சறைர்ைள் கைரண்டரடிடும் தட்சத்றல், அந் தடத்ர 

தரடத் தரடப்தரபற கன்பலும் ம்தறக்ரைப் கதற்ண அந் தடங்ைரப இந்ற 

அபறல் கைரண்டு கசல்ன  ணௌற்சறப்தரன். அவ்ரண டுத்ணச் கசல்லும் தட்ச்சத்றல் றழ் 

தரடப்தரபறைள், ைரனஞர்ைபறன் றப்ணொ கன்பலும் உணம். எண சணௌைத்றன் 

தரடப்தரற்நல் அச்சணௌைத்றன் க்ைபறன் ரழ்வு றரனர கதரணத்ண ன்தரல், ல்ன 

றழ் தடங்ைள் இந்ற அபறல் அங்ைறைரம் கதணம்பதரண அந் தடத்றன் சறைர்ைபரைற 

றர்ைபறன் கதணரணம் உணம். 

ரன சறநந் தடங்ைரப ந்ணக்கைரண்டிணந் ங்ைரப, ரத்ற றரத்ணரநைள் 

இப்பதரண ணங்ைறறட்டண. ரர்த் தடங்ைரப ந்ணக் கைரண்டிணந் ரனரப 

சறணறரவும் இப்பதரண கதரறரை தரட்டிடும்தடி கசல்ப்தடறல்ரன. யறந்றறல் 

டுக்ைப்தடும்  கதணம்தரனரண தடங்ைள் 'கரக்ரை' தடங்ைபப. அணரல் இந்ற 
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அபறல் ரன சறநந் தடங்ைரப தரடக்கும் றநர இப்பதரண றழ் சறணறரறற்கு 

ட்டுப இணக்ைறநண ன்தர றரணறல் கைரள்பரம். ல்னப் தடங்ைரப ட்டுப 

ஆரறத்ண கைரண்டரடும் கதரணப்ணொ றழ் சறைர்ைளுரடண ன்தர ைணத்றல் 

கைரள்பரம்.. 

அணரல் 'தறல்னர-2' பதரன்ந சரசரற தடங்ைரப கைரண்டரடிக் கைரண்டும், 

க்குள்பபப அடித்ணக்கைரண்டும் இணக்ைரல், அேறத் பதரன்ந உன்ண டிைரண 

ரத்ண ல்ன தடங்ைரப இக்ைறட பண்டும் ன்ண தரடப்தரபறைரப 

ற்ணொணத்ணபரம். ரற்ண சறணறரறரண பற்நறடுபரம். அவ்ரண ரம் ல்ன 

தடங்ைரப கைரண்டரடிடும் தட்சத்றல், எண ல்ன டிைணறன் றநர வீடிக்ைப் தடர 

தட்சத்றல் , றழ்ரட்டிலிணந்ண எண ‘Al Pacino’ உணரர ரரலும் டுக்ை 

இனரண... 
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க்கு ண் 18/9 

சறணறர ன்தண 24 lies per second (24 கதரய்ைள்) ன்ண எண கதரற இக்குணர் 

குநறப்தறட்டரர்.அவ்ரநறணக்ைபண்டி அசறறல்ரன, சறணறரறல் சறணறரத்ணம் 

ைனக்ைர ரர்த்ணௌம் சரத்றம் ன்தண உனை சறணறர அநறந்ர்ைபறன் ைணத்ண. அந் 

ைணத்ண லண்டும் எண ணௌரந றழ் சறணறரறல் றணதறக்ைப் தட்டிணக்ைறநண, க்கு ண் 

18/9 ன்ந எண உன்ண தரடப்தறன் ண்னம்....றரக்குப் தறன் தறப்ணொரறந்றணக்கும் 

பர்ந் தரடப்தரபறைள், றரறல் கணம் ணொண ணௌைங்ைரப உனரறட்டு எவ்கரண 

ைரட்சறைரபணம் கசணக்ைற இணக்ைறநரர்ைள். 

எபறப்தறவு  

ணௌல் சறன ைரட்சறைளுக்கு தறன் சறன unusual பைர ண்வ்கண்டுைளுடன் தடம் ைத் 

கரடங்குைறநண.அணப தடத்றன் லண எண ணொண ரைரண தறறப்ரத 

ற்ப்தடுத்ணைறன்நண. அந் தறறப்ணொைரபணம் றர்ப்தரர்ணொைரபணம் இணறர க்ை 

ரத்ணக் கைரள்ப கதரறணம் கணக்கைட்டிணக்ைறநரர் எபறப்தறரபர், அறல் கற்நற 

கதற்ணம் இணக்ைறநரர்.சறநந் ைர அம்சம் கைரண்ட தடங்ைபறல், கரறல்ணட்த 

அம்சங்ைள் றக்ைத்க்ை ரக்கும் அபறற்க்கு இணக்ை பண்டிறல்ரன ண பணர 

இங்கு ம்தப் தடுைறநண. தன ல்ன ைர கைரண்ட றரப்தடங்ைள் கணம் ரடை 

தரறறல் அரந்றணப்தண றரணறணக்ைனரம். அந் குணைற ம்தறக்ரைைரப 

அவ்ப்பதரண சறன தரடப்தரபறைள் உரடத்ணக் கைரண்டிணக்ைறன்நணர். ‘ைற்நண றழ்’ 

பதரன்ந றரப்தடங்ைள் ைரம்சம், பக்ைறங் ண அரணத்றலும் உனைத்ம் ரய்ந் 

என்ண. அந் ரறரசறல் ரம் க்கு ண் 18/9 தடத்ர இரத்றடனரம். 

ணொற கரறல்ணட்தங்ைள் அவ்ப்பதரண தனரல் றழ் றரணனைறல் அநறணௌைப் 

தடுத்ப் தடுைறநண. தன ணொற ணௌற்சறைள் பற்க்கைரள்ப தடுைறன்நண. ஆணரல் அந் 

ணௌற்சறைள் றச்சம் றழ் சறணறரர அடுத் பத்றற்கு  டுத்ணச் கசல்ன 

பண்டும்.அவ்ரண இல்னர தட்சத்றல் அந் ணௌற்சறைள் வீரைறப் பதரர 

டுக்ைபர றர்க்ைபர இனரண. எண ணௌக்ைற அந்ற கரறற்ணட்தத்ர எண 

இக்குணர் தன பைரடி கசனவு கசய்ண இங்கு அநறணௌைப் தடுத்ணைறநரகன்நரல்,அர் 

கதணர தட்டுக் கைரள்பனரபகரற அம்ணௌற்சறரல் ரகரண தணேம் றரரண. 

ைரம், தன பைரடி ண்னணம் ணேம் தட்சத்றல் ல்னரரலும் அம்ணௌர்ச்சறர தறன்தற்ந 

இனரண. 

“ணொற ணௌற்சற ன்ந கதரறல், கணம் அநறரரறணரல் 30 ணடறர்க்கு ணௌன் 

ங்பைர-பர கசய் ‘ணொற’ ணௌற்சறர கசய்றடரலர்ைள்” ன்ைறநரர் பேரசப் வீ ரசலி 

ன்ந எபறப்தறரபர். ணொற ணௌற்சற ன்ந கதரறல் பர என்ரந கசய்றடக் கூடரண 

ன்தப அரறன் ைணத்ண. 
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அப சத்றல் பறரை அரணரலும் தறன்தற்நக் கூடி ணௌற்சறைள் எழுங்ைரை-

சரறரணர்ைரப கசன்நரடர தட்சத்றல் அந் ணௌற்சறைளும் வீண். 

டிேறட்டல் எபறப்தறவு, கட் என் ைரறர உதபரைம் ண தன ணௌற்சறைள் இங்கு 

பர்க்கைரள்பப் தடுைறன்நண. ணௌம்ரத க்ஸ்தறஸ், ரய் றணந்ண, அச்சணௌண்டு 

அச்சணௌண்டு ண தன தடங்ைரப  எபறப்தறறல் ணொணர கசய்ற்க்கு டுத்ணக்ைரட்டரை 

கூநனரம்.ஆணரல் ‘க்கு ண் 18/9’ ன்ந தடத்றல் றைவும் தரரட்டுலுக்குநற ஏர் 

ணௌற்சற கசய்ப்தட்டுள்பண. Canon EOS 7D ன்ந றரன அறைறல்னர எண DSLR 

பைரறரண உதபரைப் தடுத்றணள்பணர். இண ல்பனரரலும்  பறரை தறன்தற்ந 

ணௌடிந் என்ண. 

DSLR பைரறல் டுக்ைப் தட்ட இண்டரண றழ் தடம் இண. ணௌல் தடம், 

சணறக்ைறர சரங்ைரனம் ந்ண ற.... 

 ‘க்கு ண் 18/9’ தடத்றல் எபறப்தறறல் கசய்ப்தட்ட இம்ணௌற்சற கற்நறப் 

கதற்ணணக்ைறநண. இண றச்சம் தன றநரசரலிைளுக்கு கசரர்க்ை ரசரன றநந்ண 

றட்டுணக்ைறநண. இணற றரந சுரலண றரப் தரடப்தரபறைள் குரநந் கசனறல் 

றரந ரண தடங்ைரப ப் பதரைறநரர்ைள் ன்தண உணற...அற்க்கு ைரரய் 

அரந் இப்தடக் குழுறரண தரரட்ட பண்டிண எவ்கரண சறைணறன் ைடர. 

றரக்ைர  

எண பறரரண ைர ைணறற்கு, ஆரண றரக்ைர ழுறடுண சரரண 

றடன்ண. றைவும் பர்ந் றரக்ைரரசறரல்ரன் அண சரத்றப்தடும். 

இப்தடத்றன் றரக்ைரரசறர் ன் றநரர லண்டும் றணதறத்றணக்ைறநரர். அர்  

ணண  ணௌந்ர தடங்ைபறல் ழுற அணரரண றரக் ைரைரபறட, 

இத்றரக்ைர இன்ணேம் ஆரை-அைரை அரந்ணள்பண. 

தன ணடங்ைபரை இங்ைறக் கைரண்டிணக்கும் 'யரலிவுட்' றரணனைறபனப ரணம் 

'எரறேறணல் றரக்ைரைள்' ழுறடுறல்ரன.அங்கு ழுப்தடுண கதணம்தரலும் 

ழுல் றரக்ைரைபப. ஆணரல் றழ் தரடப்தரபறைபரல் றைவும் பறரை 'எரறேறணல் 

றரக்ைரைள்' ழுறட ணௌடிணம்.றண.தரக்ைறரஜ் பதரன்பநரர்ைள் அற்க்கு 

உரம்.அர றரணத்ண ரம் றச்சம் கதணரதட்டுக் கைரள்பனரம்... 

இண்டரண தரறறல் றரக்ைர, ைரட்சறைரப றபக்குற்கு சற்ண பம் 

தறடிக்ைறநண. அர ரத்ண இண 'கணரை ைணம் றரக்ைர' ண ரரலும் குற்நம் 

சரட்டணௌடிரண. இப்தடப இண்டு றபம் ரன் ன்தண றரணறணக்ைட்டும். 

ைரறன் ஏட்டத்ர கதரணத்ண ைரட்சறைரப ஆரை றபக்கும் கதரணப்ணொம் உரறரணம் 

தரடப்தரபறக்குண்டு.(உனைறன் ரன சறநந் தடரை ைணப்தடும் 'கசன் சரணௌரய்' தடம் 

ைறட்டட்ட ரன்கு ற பம் ஏடும்.) இந் தடத்றல் அறை பம் டுத்ணக் கைரள்பப் 

தடறல்ரன,சுணங்ை-றபங்ை கசரல்லிறணப்தண சறநப்தம்சம். 
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 யறந்றறல் கபறந் 'சனரம் தரம்பத' றரப்தடத்றற்கு தறன் கணபர-பசரற 

ணறர்ைரப தற்நற சறணறரத்ணறல்னர சறணறர இணப. ைற்தரண 

கசய்ணகைரள்ளுங்ைள். இக்குணர் றரணத்றணந்ரல் சரனர ைரட்சறைரப ணொகுத்ற 

இணக்ைனரம். இண்டு பசரற ண்தர்ைள். அர்ைள் 'ைரதப டணம்' தரர்க்ைறநரர்ைள் ன்ண 

ைரட்சற அரத்ண எண 'ட்டம் ம்தர்' தரடரன கசரணைற ைல்னரர றப்த 

ணௌற்சறத்றணக்ைனரம். ஆணரல் அந் பதரலித்ணங்ைரப கசய்ரப அர் எண உன்ண 

தரடப்தரபற ன்தற்கு சரன்ண. எண தரடப்தரபறறன் ணௌற்சறைளும்-சறந்ரணைளும் 

ணய்ரரை இணக்கும் தட்சத்றல் தரடப்ணொனைறல் அணேக்கைரண றந்-உர்ந் இடம் 

ந்ண பசர்த்ர ரரலும் டுக்ை இனரண . 

இரச 

'ரனவ் இன்ஸ்ட்ணகண்ட்ஸ்' ண ரடட்டிலில் தறத்பைரை 

குநறப்தறட்டிணக்ைறநரர்ைள், அற்க்கு றரணௌம் கசய்றணக்ைறநரர்ைள். ைரறன் பரர 

ட்டும் உர்ந் இரச. ஆடம்தற்ந அந் இரச எண ரக்ைத்றரண 

ற்தடுத்ணைறன்நண. 

இரசறல் தன உனைத் றநரைள் ரை பைரர்த்றணக்ைறநண ன்தண கபறவு. இரச 

சற்ண றத்றரசரை அரந்றணப்தண தடத்றன் கதரற தனம். 

சைரன றழ் றர உனைறல் ம்தறக்ரைக்குரற ஏர் தரடனரசறரறர், 

ர.ணௌத்ணக்குரர்..ரணௌத்ண, ரலி ரறரசறல் அடுத் இடம் தறடிக்ை ல்னரத் 

குறைரபணம் கதற்நர்.ைரலிர பர, உனைைற  ண ர்றத்ண ந்ணக் 

கைரண்டிணந் தரடல்ைளுக்கு த்றறல் ‘அள் அப்தடி என்ணம் அைறல்ரன, அளுக்கு 

ரணம் இரறல்ரன’ ன்ண ணௌத்ரய்ப்தரை அர் ழுற சம் 

றரணறணக்ைனரம்.அப இந் தடத்றற்க்கும் தரடல்ைரப ழுறணள்பரர், லண்டும் 

ணௌத்ரய்தரண ரறைள். 

"ரணத்ரப ட்டி தறடிப்பதன் " ன்ந பறரரண ரறைபரல் லிைபறன் 

ஆங்ைரப றபக்குைறநரர் தரடனரசறரறர். 

டிைர்ைள் 

சறணறர ன்தண எண கூட்டு ணௌற்சற. றரக்கு தறன் இணப்தர்ைள் வ்பவு 

றநரசரலிைபரை இணந்ணம், றரறல் உனரவும் டிைர்ைள் ங்ைள் தறர எழுங்ைரை 

கசய்ர தட்சத்றல் கற்நறர சுரத்றட ணௌடிரண. ல்பனரணம் றநம்தட பரன 

கசய்ணம் ல்பனரணக்கும் அங்ைறைரத்ர தைறர்ந்ரபறக்ைரல் றடுண ைரனஞர்ைளுக்கு 

சணௌரம் கசய்ைறந ணபரைம். 

தணத்ற வீன் தடத்றல் டிைர்ைரப ைண்டுகைரண்டர்ைள், இக்குணர 

அங்ைலைரறக்ை ணத்ணறட்டணர். ரன் ைடவுள் தடத்றல் இக்குணர 

ைண்டுகைரண்டர்ைள், அறல் சறண படபணறணேம் கதரறரய் டித் டிைர்ைரப 

தரரட்ட நந்ணறட்டணர். 



அறந்த் சச்சறரணந்ம் 

 

இப்தடத்றல் றரக்கு தறன்ணரல் சறநப்தரை உரத்ர்ைரப பதரன்ண, றரறல் 

டித் அரணணம் ங்ைள் பரனர உர்ந்ண கசவ்ண கசய்ணள்பணர். ணற 

ரழ்க்ரைறல் ரம் சந்றக்கும் தனரைரண ணறர்ைரப ரம் இங்கு 

ைரப்தரத்றங்ைபரை சந்றக்ைனரம். 

த்ரண ரைரண ணறர்ைள்! "கைரஞ்ச ணம் பரன கசஞ்சர ைடரண 

அடச்சறடனரம்" ன்ண கூநற சறணரண டரட்டிற்கு அரத்ண கசல்லும் ணொபரக்ைர். 

"கைரஞ்சம் ணம் கேறன இணந் பதரணம்" ன்ண கூநற இரபஞரண கேறலுக்கு 

அரத்ணகசல்லும் பதரலீஸ்ைரர், ண றரநந்றணக்கும் குணரண ணறர்ைள். 

கணறல் றழுந்ணைறடக்கும் எணணேக்கு உவு ரங்ைறத்ணம் றரனரண, தறன் எண 

ைரட்சறறல் அன் ணம் தத்றரண க்ைத்ணடன் கதற்ண கைரள்ளும் அப கதண், 

'லணம் ைல்ரம் ைரட்சற தண்ற ல்னர ர பரர' ன்ண கசரல்லும் ள்ளு 

ண்டிக்ைரர், 'ரன் ைரடசற ரக்கும் உன் கூடப இணக்ைணும் ண்தர' ணக் கூணம் 

ைரனக் கூத்ரடி ண்தன், ன் கதண்ர ைரப்தரற்ந ந்பணௌம் ைத்றக் கைரண்பட 

இணக்கும் ரய் ண தடம் ணௌழுக்ை றரநந்றணக்ைறநரர்ைள்  றபறம்ணொ றரன ணறர்ைள். 

அக்ைரப்தரறங்ைபரைப ரழ்ந்றணக்ைறநரர்ைள் அத்ரண டிைர்ைளும். 

இண எண ணொநம் இணக்ை, கசல்பதரணறற்க்ைரை அரனணம் தள்பற ரற, டம் ரநற 

றரறணம் தக்ைர ரன் ண உர்குடி ணறர்ைள் இன்கணரண ணொநம். இண்டு 

ரழ்க்ரைத்ங்ைளுக்குள்ப ணௌண்தரடு இங்கு ைரட்டப் தடுைறநண. இங்கு இர்ைள் 

இப்தடி, அர்ைள் அப்தடி ன்ந ைம்ணணறச உதபசம் கசய்ப்தடறல்ரன.இண்டு 

ரைரண ணற ரழ்ரைர அப்தட்டரை தடம் தறடித்றணக்ைறநரர்ைள். அறல் இணக்கும் 

ணௌண்ைள் தரர்க்கும் எவ்கரணணக்கும் உரக்கும்… (Gods must be crazy ன்கநரண 

ஆங்ைறனதடத்றல் ைரட்டுரசறைளுக்கும் ை ணறர்ைளுக்கும் இணக்கும் ணௌண் 

அணரரை தடம்தறடிக்ைப் தட்டிணக்கும். அர தரர்க்கும் பதரணம் ணறக் குபத்றலுள்ப 

பணதரடுைள் உரக்கும்..) 

தடத்றல் அரணத்ண ைரதரத்றங்ைளும் சறநப்தரை டித்றணக்ைறநரர்ைள். குநறப்தரை 

இண்டு ைரரைறைள், கணபர இரபஞணரை டித்றணக்கும் ஏர் ைரரைன், 

அணறன் ண்தணரை டித்றணக்கும் எணர்- இந் ரல்ணம் ைரர ணௌன்கணடுத்ண 

கசல்றல் கதணம் தங்ைரற்நறறணக்ைறநரர்ைள். 

பரனக்ைர கதண்ரை ணைறநரர் எண ைரரைற. தரர்ரரபனப ரைரண 

கட்டுப இர் பரன. சணங்ைள் இணக்கு றைக் குரநவு. ஆணரல் இரறன் 

தரர்ரைளும் ணௌை அரசவுைளும் ஆறம் சணங்ைள் பதசுைறன்நண. 

தள்பறகூட ரறரை ணம் இன்கணரண ைரரைறணம் பதரட்டி பதரட்டுக் 

கைரண்டு டித்ணள்பரர். ஆரசணம் தணௌம் எணங்பை றரநந் எண ைரப்தரத்றம். 

வீட்டில் றனவும் ைட்டுதரடுைள், அர உரடக்ை ணண்டும் ஆரசைள், அன் தறன் ழும்ணொம் 

தத்றரண கபறப்தடுத்ணம் றம் ண ணற ணௌத்றரப்தறக்ைறநரர். 
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பலு ன்ந ைரதரத்றத்றல் ரழ்ந்றணக்கும் ைரரைன் உர்வுணோர்ரண 

டிப்தறரண கபறப்தடுத்றறணக்ைறநரர். ரர றரணத்ண அழும் ைரட்சற கரடங்ைற, 

இணறறல் ைரலிக்ைரை அழும் ைரட்சற  ர இர் டிப்ணொ கஞ்ரசத் கரடுைறநண. 

ைண்ைரப தறக்ை ரக்கும் அணரரண டிப்ணொ. ஆர்தரட்டறல்னர டிப்ணொ. சும்ர 

எணர் அழுணக் கைரண்டிணந்ரல் அண அளுைரச்சற தடரை ஆைறறணக்கும். ஆணரல் 

அவ்ரண அர் கசய்றல்ரன. ன் ைரப்தரறத்ர ணௌழுணரை உர்ந்ண 

கபறரை கசற்தட்டிணக்ைறநரர்.தன இடங்ைபறல் பலு ைரதரத்றம் ைரர ன் 

பரபறல் சுக்ைறநண ன்நரல் அண றரைல்ன. ணங்ைரனத்றல், எழுங்ைரை தன்தடுத்றக் 

கைரள்பப்தடும் தட்சத்றல் இர் சறநந் டிைரை உணகடுத்றடுரர் ண ம்தனரம்.... 

தடத்றல் இரபரடும் எண ரைரண 'ப்பரக் யறணௐணக்கு' றகுத்றணப்தண 

ைரரைணறன் ண்தன் ைரதரத்றம். தடத்றற்கு றை ணௌக்ைறரண ணரக் 

ைரப்தரத்றம் அர்… 

ைரட்சறைபறன் தறன்ணறறல் சறனஇடங்ைபறல் எலிக்கும் தர தரடல்ைள் ைரட்சறைளுக்கு 

பலும் கணபைற்ணைறன்நண. இத்றரப்தடம் எவ்கரண ைரட்சறரை 

கசணக்ைப்தட்டுள்பண ன்தற்கு இணப உரம்… 

றழ் றரணனைறல் றடிகண எண இக்குணர் ல்ன தடம் கைரடுப்தரர். அறல் டிைணம் 

ன்நரை டித்றணந்ரல் தடம் சறநந் தடரை ந்றடும். தறன் ைரனப் பதரக்ைறல் டிைர் 

ஆக்சன் யலபரரை உணகடுக்ை டரநற டுரநற கசன்நறடுரர்.அந் 

இக்குணபர ணொத்றசரலிரை இணக்கும் தட்சத்றல் ன் இடத்ர க்ை 

ரத்ணக்கைரள்ரர். இல்னரறடில் அணம் ைரல் பதரய்றடுரர். தன 

ேரம்தரன்ைரப ரத்ணதடம் இக்ைற தன இக்குணர்ைள் றழ் சறணறரறன் 

கள்பத்றல் அடித்ணகசல்னப்தட்டிணக்ைறநரர்ைள். இந் தடத்றன் இக்குணர தற்நற 

அந்க் ைரன பண்டரம். சறட்டிசன் ன்ந எண தடம் கபறறல்ரனகணறல் 

சரணௌரய் றச்சம் கற்நற கதற்நறணக்கும். ஆணரல் அன்தறன் இர் ணபரண ‘ைரல்’ 

பதரன்ந அணரரண தரடப்ணொைரப கைரடுத்றணக்ைறநரர். ணங்ைரனத்றலும் 

அணபதரன்ந ல்ன தரடப்ணொைரப அர் கைரர்ரர் ண ம்ணொபரம்.. 

இக்குணணம், டிைணம் டுரணம்தட்சத்றல் அர்ைள் ந் சறநந் தரடப்ணொம் 

ைரற்நறல் ைரந்ண பதரகும்....ஆணரல் சறன தடங்ைள் ட்டுப ரர் ப்தடி கசன்நரலும் 

ைரனம் ப்தடி சூன்நரலும் ணக்கைண எண றந் இடத்ரப் தறடித்ணக் கைரள்ளும், 

உறரறப்ணோக்ைள், தணத்றவீன், ைற்நணறழ் பதரன..அவ்ரநரண தடங்ைபறல் 

தறணொரறதர்ைள் தரக்ைறரன்ைள். கணணறல் அந் தடத்றன் கதபரடு பசர்ந்ண 

அர்ைபறன் கதணம் றரனத்றணக்கும். இத்றரப்தடணௌம் அவ்ரநரண தடப.. இந் 

தரடப்தரபறைளும் ைரனஞர்ைளும் இந் உன்ணரண தரடப்பதரடு பசர்ந்ண 

ரழ்ந்ணக்கைரண்டிணக்ைப்பதரைறநரர்ைள்... 
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சறநந் டிைர்ைள், சறநந் எபறப்தறவு தடத்கரகுப்ணொ, சறநந் கரறல்ணட்தம், சறநந் 

றரக்ைர-இக்ைம் ண தன றங்ைள் சறநப்தரை அரப்கதற்ந இப்தடம் றழ் 

றரதடவுனைறல் றை ணௌக்ைறரண தடம் ன்தறல் ரகரண ணௌறல்ரன. 

ரற்தண ணடங்ைபரை உறரல் குலுங்ைறக் கைரண்டிணக்கும் உறரறப்ணோக்ைள் பதரன 

இத்றரப்தடணௌம் இன்ணேம் தன ஆண்டுைள் றரனத்ண றற்ைப் பதரைறநண. இணறபல் 

ப்பதரகும் தன சுரலணப் தரடப்ணொைளுக்கு ‘க்கு ண் 18/9’ ன்ந இப்தடப 

ணௌன்பணரடி ன்தரல், இப்தடகுழுறணர் அரணத்ண றரசைபறலிணந்ணம் தரரட்டுைளுக்கு 

குறரணரரைறநரர்ைள். இக்குழுறணர ணறட்டு தரரட்டிடுபரம்... 

உனைத் றரப்தடறரறற்க்கு கசல்லும் றழ் தடங்ைள் அரணத்ணம் இந்ற 

ணரக்ைண்டத்ர எபடிரை ரண்டி றடுரபனரகன்ணபர, கன்ணரடிற்க்கு 

கபறப றழ் தடங்ைரப தற்நற ரணக்கும் கரறறல்ரன.அந் றரனறரண றழ் 

தரடப்தரலிைள் ரற்ந பண்டும். ணௌலில் இந்றர ணௌழுக்ை இண பதரன்ந சறநந் றழ் 

தடங்ைள் டுத்ணச் கசல்னப் தட பண்டும். 

எண தரடப்தறன் கற்நற க்ைபறன் சரணரப கபறப்தடுணைறநண. ரண 

தடங்ைள் பரற்தணம், சரனர தடங்ைள் கற்நற கதணணம் ரழ்ந் சரணரப 

ைரட்டுைறநண. அவ்ரநரண சரனர றழ் தடங்ைள் சறன இந்ற அபறல் ணௌன்ணப 

உனத் கரடங்ைறறட்டரல், றழ் றரணனைறன் லண எண ரைரண ைலழ்ர்ரண 

தரர்ரப தடர்ந்ணள்பண. 

‘க்கு ண் 18/9’ பதரன்ந எண உன்ண தரடப்ணொ இந்ற அபறல் டுத்ணச் 

கசல்னப்தடும் தட்சத்றல், இண இன்கணரண ‘தபர் தரஞ்சரலி’ ண ைணப்தடும். றழ் 

தடங்ைள் லரண றப்ணொ உணம். இங்கு றரந குறரண தரடப்தரபறைள் இணப்தரல், 

அர்ைள் சறநந் றழ் தடங்ைரப இந்றர ணௌழுக்ை இணறரண டுத்ண கசன்ண றழ் 

றரணனைறன் றப்தறரண உர்த்ணரர்ைள் ண ம்ணொபரம்... 
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அரன் 

றர்சணம் ன்ந கதரறல் எண றரப்தடத்றன் ணௌழு ைரரணம் றரறப்தண, உனை 

சறணறரறன் உன்ண சறைணரைற ரன், ன்ரணப் பதரன்ந சறைர்ைளுக்கு கசய்ைறந 

ணபரைம். அப சத்றல் சறன ணௌக்ைற ைரட்சறைரப றரறக்ைரல் றர்சணம் 

ழுறறடணௌடிரண… 

அணரரண எபறப்தறவு ,தடத்கரகுப்ணொ, ைரனஇக்ைம், அணரரண டிைர்ைள்  

ன்ண தன அணேகூனரண றடங்ைபறணந்ணம் தன ைரங்ைபரல் ' அரன்' எண சரசரற 

தடரைப றபங்குைறநண. 

உங்ைள் பத்ர ரன் வீடிக்ை றணம்தரரல், இர சரசரற தடம் ண 

ணௌன்ணப கசரல்லிறடுைறபநன். லுற்ந றரக்ைரரல், தன ணொண ணௌற்சறைள் 

இணந்ணம் இர ரனச் சறநந் தடங்ைபறன்  ரறரசறல் ரக்ை ணௌடிரற்ைரண 

ைட்டரத்றற்கு ரம் ன் ள்பப் தடுைறபநரம் ன்தர ட்டும் இங்கு ைணறப்பதரம். 

 ணரறட் றரப்தடம் ன்தண ைரனத்பரடு தறன்பணரக்ைற சுன்ண தறற்ைரன 

ணறர்ைரப றரறல் றரபரடறடுண. அம்ரறரறரண றரப்தடங்ைபறல் இரசணம் 

பசர்ந்ண தறன்பணரக்ைற சுன பண்டும். இத்றரப்தடத்றன் இரச சறநந் இரசப 

ணறணேம் அண தன இடங்ைபறல் ணௌன்பணரக்ைற சுன்ண றட்டண. தடம் ஆம்தறத் சறன 

றறடங்ைபறல், ைள்ர்ைள் கூட்டரை ஆடும் அந் ைரட்சறறல் தறன்ணணறறல் எலிக்கும் 

இரச ைரர்ஸ் இன்ஸ்ட்ணகண்டலின் (Corrs instrumental) இன்கணரண ரை. 

ணரறட் தடங்ைரப இண ரைறல் டுத்றட ணௌடிணம். பர ஏர் ைரனத்ர 

பர்ந்கடுத்ண அக்ைரன றடங்ைரப அடிப்தரடரை கைரண்டு றரக்ைர அரப்தண 

எண ரை. உரம், ரரை சூடர. 

இன்கணரண ரை,எண ேணஞ்சைரண ைரர டுத்ணக் கைரண்டு அர பர ஏர் 

ைரனத்றல் கைரண்டு கதரணத்ணண, உரம் சுப்றணொம். 

அரன் றரப்தடத்றன் ைர ைள்ர்ைபறன் னரண ணக் 

கூநப்தட்டரலும்.அர்ைபறன் னரண ஆரை ைரட்டப்தடறல்ரன.சணங்ைரப பதசும் 

றம் ஏர் சைரன தடத்ரப் பதரனப கரணறக்ைறநண. எண சைரன ணர ஸ்ைறரறப்ரட 

ணரறட் தடரை கசய்ணறட்டணர் ன்பந கசரல்னனரம். 

ைர தறக்கும் ைரனம் ைற.தற 18ஆம் ணெற்நரண்டு ன்ண ட்டும் கசரல்னப்தடுைறநண. 

இண இக்குணரறன் ணொத்றசரலிணத்ரப ைரட்டுைறநண. ைரம், குநறப்தறட்ட 

ணடத்ரக் கைரண்டு ைர ழுணம்பதரண, றரந கணக்கைட பண்டிறணக்கும். 

ைரட்சறைள் சரறரை அரர தட்சத்றல், னரற்நறல் தறரணம் னரற்ணப் தறரணம் 

றைழ்ந்றடும். னரற்ரநக் குநறதறடரரல் பர எண ைரனத்றல் இம்ரறரறரண கூட்டம் 

ரழ்ந்றணக்ைனரம் ன்ண டுத்ணக் கைரள்பனரகணறணேம் ைரட்சறைரப றைவும் 

பபனரட்டரை ைரட்டிர றர்த்ண சற்பந ஆரை ைரட்டிறணக்ைனரம். 
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ற்நதடி ைரட்சறரப்தறல் ணரறட் றரப்தடத்றற்ைரண றரம் 

கசய்றணக்ைறன்நணர்.ணரறட் றரப்தடகன்தற்ைறங்ை அரணத்ண ைரட்சறைளும் 

அணரரை அரந்றணக்ைறன்நண. எட்டுகரத் தடக் குழுவும் ைடிணரை 

உரத்றணக்ைறநண ன்தண கபறவு. அணரல் அர்ைரப தரரட்டிறடுபரம். 

சறன இடங்ைபறல் ைரரைறறன் உரடரப்ணொ வீணரை பரன்நறணரலும், 

அர்ைபறன் டிப்ணொ அணரரை அரந்றணப்தரல் சறண சறண குரநைரப 

ற்ணக்கைரள்பனரம். ஆணரல் இங்கு தடம் கதரறபறல் கசரப்ணொண 

றரக்ைரறபனப. ண்னக்ைரகணேம் ணௌடிச்சு றரக்ைரறல் எழுங்ைரை அறழ்க்ைப் 

தடறல்ரன. 

தடம் ணௌழுக்ை றம்தறக் ைறடக்ைறன்நண ைறரபக் ைரைள், ைரல் பைரட்டம் ரரனப் 

பதரன.ரலின் ணௌக்ைற தனம் ைறரபக் ைரைள்,தடத்றன் ணௌக்ைற தனைலணம்  ைறரபக் 

ைரைள்.எண ரரன ப்தடி பண்டுரணரலும் ழுனரம். அண தரடப்தரபறைளுக்கும் 

தடிப்தரபறைளுக்கும் ட்டும் கசரந்ரணண. ஆணரல் சறணறர சற்பந றத்றரசரணண, 

தன ப்ணொ க்ைளும் தரர்ப்தண. எண ரலில் தத்ண தக்ைங்ைள் ழுறறட்டு றடிகன்ண 

ைரர 2௦௦ ணடங்ைளுக்கு  தறன் டுத்ண கசல்ன இலும். ஆணரல் சறணறரறல் அண 

சரத்றன்ண.  

வ்பவு கதரற றரக் ைரரசறரறரை இணந்ரலும் றரக்ைரக்கைண 

ரணக்ைப்தட்டசறன அடிப்தரட றறைரப தறன்தற்நறப ல பண்டும். அறல் றைவும் 

அடிப்தரடரை ைணப் தடுண “Inciting incident”. இந்ப் தடத்றல்“Inciting incident” 

றரந ணப தடத்றன் தனைலணம். “Inciting incident"ணப்தடுண எண 

ைரறன்ைணர ணண்டிறடுண. ைரல் ைர ண ரத்ணக் கைரண்டரல், ைரரைன் 

ைரரைறர ணௌன் ணௌலில் தரர்ப்தண, “Inciting incident”. அங்ைறணந்ண ைர ன் றேப் 

தரரறல் தறக்ை பண்டும். இத்றரக் ைரறல் றை தறம்ரண்டரை றட்டம் 

பதரட்டு ைள்ர்ைள் கைரள்ரபடிக்கும் ைரட்சறறல் தடம் கரடங்குைறநண. கைரத்ரை 

றரறணம் ைள்ர்ைள், ங்ைள் ஊர் பதர கசரல்லி பகநரணன் றணடிைறநரன் ன்ண 

கரறந்ணம் கைரறக்ைறநரர்ைள். அன் ரர் ன்ண ைண்டுதறடித்ண ணரை அர்ைள் 

தரரபக்ைரர்ைபறடம் ரக்ைபறக்கும் பதரண ைர ணண்டப்தடுைறநண. இங்கு எண Racy 

Entertainer கரடங்ைறறட்டண ன்கநண்ணும் பதரண, அடுத் ைட்சறறபனப ைள்ன் 

ைண்டுதறடிக்ைப் தட்டு றர்தரர்ணொ பசரரட பதரய்றடுைறநண. 

தறன்கணரண ைரட்சறறல் ைபரற கூட்டத்றடம் எண கதரறர் ந்ண, “ணௌடிஞ்சர ஆண 

ரனணௌரநர ரணம் ைபரட ணௌடிர அந் பைரட்ரடறன ைபரடிைரட்டுங்ை” ன்ண 

சரல் றடுைறநரர். பர எண றைப் கதரற ஆச்சர்ம் ைரத்றணக்ைறநண ன்கநண்ணும் 

பதரண,அந் ைரட்சறணம் சப்ரதரை ணௌடிந்ணறடுைறநண. 

இவ்ரண எவ்கரண ைரட்சறறலும் றர்தரர்ரதக் கூட்டி அடுத்ண ணம் ைரட்சறைபறல் 

அர க்ை ரத்ணக் கைரள்ப இனரல், றரக்ைர றணைறநண. இப்தரற இணற 
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ர கரடர்ரல், தறம்ரண்ட றரக்ைரக்கு இணக்ை பண்டி ‘கைத்’ 

டிந்ணறடுைறநண. 

தடத்றன் ரடட்டிலில் கூடுல் ைர (Additional Story) சந்தரனன் ன்ண 

பதரடுர ைரணும் பதரப கணடல் ற்தடுைறன்நண. 

ைர,சணம்- சு.கங்ைபடசன் 

கூடுல் ைர, றரக்ைர, இக்ைம்-சந்தரனன் 

கூடுல் ைர ன்தண க்ைத்றற்க்கு ரநரண எண கசரல். எண ைரர 

ரலிலிணந்பர, பண ரரறடம் இணந்பர கதற்நதறன். றரக்ைரை சறன ைரைரப 

ண்னக் ைரபரடு தறத்றபைரை இரக்கும் பதரண ‘Screen Story’ ன்தரர்ைள். 

அரண றரக்ைரண ைரகன்ண குநறப்தறடனரபகரற ‘கூடுல் ைர’ன்ண 

குநறப்தறட இனரண. 

றழ் சறணறரறல் ைறகடிட் சறஸ்டம் (Credit System)  எழுங்ைரை தறன்தற்ந 

தடுறல்ரனகன்தற்க்கு இணப சரன்ண. ைரல் பைரட்டம் ரபன றரக்ைர 

பதரன்ணரன் ழுப்தட்டிணக்கும். ஆணரல் இங்கு ணறரை றரக்ைர 

ழுப்தட்டிணக்கும் தட்சத்றல், ண்னக்ைர-சு. கங்ைபடசன். றரக்ைரண ைர, 

றரக்ைர- சந்தரனன் ன்ண குநறப்தறட்டுணக்ை பண்டும். அரறடுத்ண ‘கூடுல் 

ைர’ ண குநறப்தறட்டண எண ழுத்ரபரண அறக்கும் கசல். 

றைப்கதரற றரக்ைரரசறரறரண றண.சுேரர அர்ைபறன் றநரர 

உநறந்ணக்கைரண்டு கணம் ‘சணைர்த்ர’ ன்நரத் றழ் சறணறர, 

சு.கங்ைபடசணேக்கு ைறகடிட் ங்ைரர ண்ற ஆச்சர்ப்தடுற்ைறல்ரன. 

இண எண ணொநறணக்ை, இன்கணரண ணொநம் றர்தரர்ணொைரப க்ை ரத்ணக் கைரள்ப 

இனரல் றணம் றரக்ைர இண்டரண தகுறறல் எண சரசரற றழ் அழுைரச்சறப் 

தடரை உணரநற ப்பதரண ணௌடிணகண ன்ணேம் அபவுக்கு லண்டுக்கைரண்பட 

பதரைறநண. 

தடத்றன் தனக்ைரட்சறைபறல் கல் ைறப்சணறன் (Mel Gibson) ரக்ைத்ர 

றர்றணக்ைனரம். அதைரலிப்ட்படரறன் (Apacalypto) ணதறபர ண ன்ணேம் 

அபவுக்கு தன இடங்ைபறல் அரன் ைரதரத்றம் அதைரலிப்ட்படரறன் ேரகுரர் தரவ் 

(Jaguar paw) ைரதரத்றர றரணவு தடுத்ணைறநண. சறன இடங்ைபறல், குநறப்தரை 

தடத்றன் இணற ைரட்சற ‘Brave Heart’ றல்லிம் ரனரரச (William wallace) ஞரதைப் 

தடுத்ணைறநண. அரணறடம் குறரறல்ரன ன்தப கதரற றத்றரசம். 

பைரட்ரடக் ைபறன் இணறக்ைரட்சறர தரர்க்கும் பதரண, ணொணபதட்ரட தடத்றல் 

கைரக்ைற குரர அணறன் ண்தர்ைள் றல்னணறடறணந்ண லட்டுக் கைரண்டுணம் ைரட்சற 

றரணறல் ழுர றர்க்ை ணௌடிறல்ரன. 



அறந்த் சச்சறரணந்ம் 

 

தடத்றல் பரற்ந மஸ்கதன்ஸ் றரந ரக்ைப்தட்டிணக்ைறன்நண. 

றரக்ைரறல் ண்ன்ண றரண மஸ்கதன்ஸ் ரக்ை ணௌடிணம் 

1.றரறணேலுள்ப ைரதரத்றங்ைளுக்குள் ரக்ைப்தடும் மஸ்கதன்ஸ் 

2.றரக்கு கபறறலிணக்கும் தரர்ரரபர்ைளுக்கு ரக்ைப்தடும் மஸ்கதன்ஸ் 

3.இணணக்கும் ரக்ைப்தடும் மஸ்கதன்ஸ் 

ந் ரை மஸ்கதன்ஸ் ரத்ரலும் தரர்ரரபர்ைளுக்கு ஆர்ம் ற்தட 

பண்டும். இங்கு அண ற்தட ணக்ைறநண. அபவுக்கு றஞ்சறணரல் அறர்ணௌம் ஞ்சு. 

இப்பதரகல்னரம் low cost compositing, ைறரதறக்ஸ் பதரன்நர றைவும் 

சரரரைறப் பதரய்றட்டண. அதப்டி இணந்ணம் ன் றழ் சறணறர இன்ணேம் 

பைனரண ைறரதறக்ஸ் ைரட்சறைரப ரத்ணக் கைரண்டிணக்ைறநண ன்ண இன்ணேம் 

றபங்ைறல்ரன. ல்ன ைறரதறக்ஸ் அரக்ை ணௌடிர தட்சத்றல் ைறரதறக்ஸ் ைரட்சறைரப 

றர்தப ணொத்றசரலிணம். அரன் றர தடத்றல் பைரட்ரட ைபறன் பதரண 

உதபரைப் தடுத்ப் தட்டுள்ப ைறரதறக்ஸ் ைர சைறக்ை றல்ரன. ஆறத்றல் எணன் 

தடம் ைறரஃதறக்வல் சணக்ைறர ைண்டும் இன்ணேம் றழ் சறணறர தரடம் ைற்ைறல்ரன. 

அரன் ன்ந ைரதரக் ைரதரத்றத்ரல் ைப்தட்டு,தறன் அந் ைரதரத்றம் 

பதரனப  றரப்தடத்றன் ரைன் தரத்றணௌம் அர பண்டும் ன்ந ைட்டரத்றல் 

றரக்ைர ழுறணள்பணர் ன்தண கபறரை கரறைறநண. அணரல்ரன் இப்தடி எண 

ைறரபரக்ஸ் ரக்ைப் தட்டிணக்ைறநண… 

இணறறல் ‘ ண்டரணர எறப்பதரம்’ ன்ண எண ைணத்ணகசரல்னப்தடுைறநண. 

இண ந் ர னரதம் ன்ந பரக்ைறல் கசரல்னப் தட்ட ைணத்ப எற உன்ண 

பரக்ைறல் கசரல்னப் தட்ட ைணத்ன்ண. பர என்ரந ைரட்டிறட்டு இணறறல் பர எண 

ைணத்றரண கசரல்ர பரட ரடைத்றல் பண்டுபணறல் ற்ணக் 

கைரள்பனரபகரற றரப்தடத்றல் ற்ணக் கைரள்பறனரண. 

பலும் தறரறட்டிஷ் ைரனத்றல் தலி ரட கசய்ப் தட்டண ண தடத்றல் 

குநறப்தறட்டுள்பணர். அப தறரறட்டிஷ் ைரனத்றல்ரன் ரரணர ரத்ண ணறன் 

ைழுத்ர றறத்ண கைரள்ளும் க்ைம் தறன்தற்நப் தட்டண ன்தர றரணறல் 

கைரள்பரம். 

எண ைரனத்றல் றழ் சறணறரறல் ந்ணக் கைரண்டிணந் கதணம்தரனரண தடங்ைள் 

ணரறட் தடங்ைபப. ைரனப் பதரக்ைறல் அவ்ரநரண தடங்ைள் ரநந்ண றட்டண. ணரறட் 

தடங்ைளுக்கு றரந உரக்ை பண்டிறணக்கும். பதரட்ட ைரசுக்கு உத்றரறல்ரன. 

அரணத்ரணம் ைடந்ண, ரரறரை இப்தடத்ர டுத் ‘அரன்’ குழுறர்க்கு 

தரரட்டுக்ைள். கதணம் உரப்தறணந்ணம் தடம் ந்கரண ரக்ைத்ரணம் 

ற்ப்தடுத்றல்ரன. 

இர எண ல்ன தடம் ன்தபரடு ட்டும்  றணத்றக் கைரள்பரம். ‘ரனசறநந் 

தடம்’ ன்ணேம் ரறரசறல் இப்தடத்றற்க்கு இடபறக்ைறனரண. 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

100 ணடங்ைளுக்கு தறன் றழ் சறணறரறன் ரனசறநந் தடங்ைரப ரறரசப்தடுத் 

ணௌன்நரல், அறல் உறரறப்ணோக்ைள், வீடு, பயரம், றணரண்டி, தணத்றவீன், 

ரரைசூடர, ஆண் ைரண்டம் பதரன்ந தடங்ைள் றச்சம் இடம்கதணம்.அபணரடு 

பசர்த்ண ‘அரன்’ தடத்ரணம் ரத்றடறனரண. ரனசறநந் தடங்ைரப அடுக்கும் 

பரட றைவும் குநறைறண,. அங்பை றரந தடங்ைரப றறத்றட இனரண. 

றழ் சறணறரர உன்ணறப்தரை ைணறப்பதரபரணரல் கதணம்தரனரண 

இக்குணர்ைள் ங்ைபறன் ண்ன்நரண-ரனரண தடத்றல் ன்ரண ரபண ைடவுள் ன்ண 

ைணறக்கைரண்டு, ரன் தரடப்தப பம் ன்ந ண்த்பரடு சணக்ைறண றபங்கும். 

அந் ண்ங்ைரப அடக்ைறரளும் இக்குணப தனணடம் ஆட்சறப் ணொரறைறநரன். 

இங்கு இன்ணேம் ல்னதடம் ண, ரற்ண சறணறர ண,  ைரனப்தரடப்ணொ ண, ன்ண 

ரைப்தடுத் இனர குப்தம் றனவுைறநண.. ரர றரநந் இச்சூழ்றரனறல் 

ல்னக்ைரக்ைபறணந்ணம், றநரசரலிைள் தனரறணந்ணம், றரக்ைரறல் பசரரடப் 

பதரண அரன் றரப்தடத்ர கணம் சரசரற தடரை ைணணௌடிணபன்நற 

ரனசறநந் தடரை ைணறனரண. 

இல்ரன, இண ரன சறநந் தடம்ரன் ண கூக்குலிடுதர்ைள் 

கூக்குலிட்டுக்கைரள்பட்டும். 

IMDB றழ் தட  ரறரசறல், றழ் சறைர்ைபறன் உதத்ரல் ‘சந்பரஷ் 

சுப்றம்’ பதரன்ந தடங்ைள் ணௌல் தத்ண இடத்றற்க்குள் இணக்ைறநண. அரப் 

தரர்க்கும் உனை-உன்ண சறணறர சறைன் ணேம் ன்ரணநறரபனப 

சறரறத்ணறடுரன். 

'அரன்' றை றை அணரரண-ரனசறநந் தடகன்ண கசரல்லுதர்ைள் 

கசரல்லிக் கைரள்பட்டும். அரண ைண்டு, உனை சறணறரறன் லற சறைர்ைள் 

ங்பைரகரண ண்ரனறல் சறரறத்ணக் கைரண்டிணப்தரர்ைள்...... 
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க்ைம் ன்ண 
றழ் சறணறரறல் ணறணற உர்வுைரப ரப்தடுத்ற டுக்ைப்தட்ட தடங்ைள் 

றைக் குரநவு. எண ணறணறன் ரழ்ரைர பர்பைரட்டு சறத்றரை ைரட்ட ரணம் 

அறைம் ணௌற்சறத்றல்ரன. றழ் சறணறரவுக்கைண ழுப்தட்ட இனக்ைம் அவ்ரநரண 

தடங்ைரப ஆரறத்றல்ரன. இங்கு ைரரன, ைரலிர ணத்றப் தறடிக்கும் 

ணறர்ைரபப் தற்நற தடங்ைபப அறைம். ன் னட்சறத்ர ணத்றப் தறடிக்கும் 

ணறர்ைரபப் தற்நற  ரணம் தடப் தறடிக்ை றணம்தறறல்ரன.   

எவ்கரணணம் ரழ்ரைறல்  பர ஏர் னட்சறத்ர அரட பதரரடிக் 

கைரண்டிணக்ைறபநரம், அவ்ரநரண பதரரட்ட ைபங்ைரப தடம் தறடிக்ை றழ் சறணறர 

பர எண ரைறல் அஞ்சறக்கைரண்டிணக்ைறநண. "ஆநறல் இணந்ண அணதண ர" 

தடத்றற்கு தறன் ந் ஏர் தடணௌம் ணற ணற உர்றரண பதசறடறல்ரன. இங்கு 

குநறப்தறடப்தடுண கல்லி உர்வுைரப.  பதரலீஸ் ஆர னட்சறரரை கைரண்டு 

ஆக்பரசரை தறக்கும்        ைரரைரணப் தற்நற தடங்ைள் றரந ந்ணள்பண. 

அந் தடங்ைபறல் சரனரத்ன்ரப அறைம் இணந்பன்நற உர்வுைபறன் 

ைரட்சறரப்ணொ றைக் குரநவு. அப்தடி சரனர ைரட்சறைரப அறைம் றர்த்ண, 

ரர்த்த்பரடு தறக்கும் தடப ' க்ைம் ன்ண'ணறனங்கு ணொரைப்தடக்ைரரை 

 றணம்ணொம் ஏர் சரசரற இரபஞன் ன் ரழ்றல் சந்றக்கும் பதரரட்டங்ைபப இப்தடம். 

தன பதரரட்டங்ைளுக்கு தறன் அன் இணறறல் ன் னட்சறத்ர அரடைறநரன்.  

ஆங்ைறனத்றல் ந் Pursuit of happiness, Cinderalla man, Beautiful Mind பதரன்ண 

இணவும் உங்ைரப ந் ரைறலும் ரற்நர ஏர் அணரரண தடம். 

'ணரறன் றநம் சறப்ணொ'  தடத்றலும் ைரரைன் இனட்சறத்றற்ைரை 

பதரரடுரர். ஆணரல் அறல் ணம் ைரரைன் சறத்ரந்ம்  பதசும் ஏர் ணறணரை 

ைரட்டதட்டிணப்தரர். ஆணரல் க்ைம் ன்ண தடத்றன் ைரரைன் ஏர் 

சரரணன். உங்ைரபணம் ன்ரணணம் பதரன்ண. அணப இந் தடத்றன் 

றைப்கதரற தனம். எண ைரட்சறல் ைரரைன் ைண்லர் டிப்தரர் , "ணக்கு பந 

ணவுப கரறரண ரறணற".இங்குரன் ைரதத்றம் ன் இனரரர 

எத்ணக்கைரள்ைறநண. இணப ணற ணற ரர்த்ம் ... 

சறன தடங்ைள் ட்டுப , ைரர தன ணௌரந பைட்டரலும். றரக்ைரரப 

தடித்ரலும், தரர்க்கும் பதரண சலிப்ணொ ட்டரண. பற்கூநற அரத்ண ஆங்ைறன 

தடங்ைளும் அந் ரைர சரர்ந்ரப.அற்க்கு ைரம் அந் தடங்ைபறல் டித் 

டிைர்ைபறன் றநர. 

க்ைம் ன்ண தடத்றலும் டிைர்ைள் தறபந்ண ைட்டுைறநரர்ைள். குநறப்தரை ணேஷ், 

ரறச்சர, சுந்ர்.. இண அணரரண தடம் ண சறனணம், றைவும் கணரண றரக்ைர ண 

சறனணம்,  இற்குணௌன் ன் தடத்றல் ரத் ைரட்சறைரபப கசல்ர லண்டும் 

ரத்ணள்பரர் ண சறனணம் குநறப்தறடுைறன்நணர். ஆணரல் இர அரணத்ரணம் றர்த்ண 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

க்ைம் ன்ண றரப்தடம் றரந ஆக்ைப் ணோர்ரண றர்சணங்ைளுக்கு றறட்டு 

கசல்ைறநண . 

றழ் றரப்தடங்ைபறல் எண கதண்றன் ைரதரத்றத்றற்கு ணௌக்ைறத்ணம் 

கைரடுத்ண ந் தடங்ைரப றல் றட்டு ண்றறடனரம். கரற, கன்பற்கு 

தணைரற்ண பதரன்ந தடங்ைள் கதண்றன் ைரதரத்றத்ர ணௌன்ணறணத்றப 

டுக்ைப்தட்டண . ஆணரல் ஏர் ைரரைணறன் கற்நறக்கு ரைறரன் ைரம்  ண 

குநறப்தறடும் தடங்ைள் ப்தற நறணம் றறல் ந்றல்ரன. ம் சணௌரம் ஆண் ஆறக்ைம் 

றரநந்ண. ரம் எத்ணக் கைரள்ப ணத்ரலும் அணப உண்ர. 

இற்க்கு ணௌன் கதண்ைரப ணௌன்ணறரனப் தடுத்ற ந் தடங்ைள் சற்பந பண 

ரைர சரர்ந்ர . ணௌல் தரறறல் றரந ஆட்டம் பதரடும் ைரரைன் இண்டரம் 

தரறறல் றடிகண பரறல் தடுத்றடுரர். ைரரைற ஞ்சள் அல்னண சறைப்ணொ ணொடர 

உடுத்ற 'அம்ர அம்ர ' ண ைநறடுரர்.  பர ஏர் தறதன டிரை அம்ணரை ந்ண 

ைரரைரண ைரத்றடுரர். இண பதரன்ந தடங்ைரப தற்நற இங்கு பதசறல்ரன. அண 

கதண்ைரப ண்டர்ைபரை ைரட்டி தம் சம்தரறத் ஆரறக்ை தடங்ைள்.க்ைம் ன்ண 

தடத்றல் ைரட்டப்தட்டிணக்கும் ரணற தடத்றபனப குநறப்தறட்டண பதரன்ண ஏர் "இணம்ணொ 

கதண்" . Cinderalla Man தடத்றல் ணம் ரணறர பதரன. ைணறன் ல்னர 

பரல்றைபறலும் உடணறணந்ண அரண ணௌன்ணறற்கு கைரண்டு ணம்  ஏர் அணரரண 

ரணற....  

”ரணற அரகல்னரம் இரநன் கைரடுத் ம்” 

-ைண்ரசன்… 

தடத்றல் இன்கணரண ணௌக்ைற றம் இக்குணர் ன் டிைர்ைபறடம் ரத்றணக்கும் 

ம்தறக்ரை.ைரம் றரந அழுர ைரட்சறறல் ரரறர க்பபரஸ் அப் ச்சறணக்ைரர். 

"உறரறப்ணோக்ைள்" தடத்றற்கு தறநகு அரணத்ண ைரப்தரத்றங்ைள் லணம் ம்தறக்ரை 

ரத்ணைரட்சறைள் அரக்ைப்கதற்ந  தடம் இணரரன் இணக்ைணௌடிணம் கசல்ர இந் 

தடத்ணன ங்பைணம் சணக்ைன.. ஆறத்றல் எணன் இண்டரம் தரறறன இணந் அந் 

ரனைணம் இணன இல்ன. கரம்த பறரர, ஆணர அப சரம் அணரரைப 

இந் தடத்ர கைரடுத்றணக்ைறநரர். 

இந் தடம் A beautiful mind தடத்றன் ழுல்ணே கசரல்நகல்னரம் கதரய். A 

beautiful mind தடத்றல் இணறைரட்சறறல் றணண ரங்ைறட்டுயலபர ன் ரணறக்கு 

ன்நற கசரல்லுரர். அப ரறரற எண ைரட்சற இப்தடத்றல் இணப்தணரல் இந் தடத் 

ழுல் தடகன்பநல்னரம் கசரல்ன ணௌடிரண.  

றழ் சறணறர கதரணத் ரறல் கைபம் பணணேம், கசல்ரைணேம் 

றரக்ைர ழுணந பைம் கரம்த தறறக்ைரக்ைறநண. றடீர் றடிர்ணே தடம் டுத்ண 

றட்நரங்ை (ங்ை இணந்ண ைர  உணவுநரங்ை ன்தண ற்பதரண பரற்ந றடம் ) 

கசல்ர தடங்ைபறல் க்ைர ைரரைற எண பதரைப் 

கதரணபரரன்சறத்ரறத்றணப்தரர்.(அவ்ரகநணறணேம் அறல் றசம் இணக்ைரண.)ஆணரல் 
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இந் தடத்றல் க்ைத்றற்கு ரநரை ைரரைற கரம்த அணரர 

சறத்ரறத்றணக்ைரர். ணேஷ் பர்ந் டிைர் ண லண்டும் றணதறத்ணள்பரர். ணொணப்பதட்ரட 

தடத்றபனப அப்தரற இரபஞணரைவும், றை கதரற ரரரைவும் . ணௌறர்ந் டிப்ரத 

கபறப்தடுத்ற இணப்தரர். அப பதரன்ண இப்தடத்றலும் ஏர் கத்ண ணொரைப்தட 

ைரனஞணரை இணந்ண தறன் ஏர் ரன சறநந் ைரனஞரை ரணம் அந் ரணல்,டிப்தறன் 

உச்சம். ைரரைறணம் ன் தங்ைறற்கு அணரரண டிப்ரத கபறதடுத்றணள்பரர். 

கணம் ணௌை தரத்றபனப தன இடங்ைபறல் ணர கைரள்ரபகைரள்ைறநரர்.  

தடம் ணொரைப்தடக் ைரனஞன் சம்தத்ப்தட்ட தடம் ன்தரல், எபறப்தறரபணம் 

றத்ர ைரட்டிணள்பரர். அரணணம் ங்ைள் பரனர கசவ்ண கசய்ணள்பணர்...இரச 

ன்நரை இணந்ண ன்தபரடு றணத்றக்கைரள்பரம். தன இடங்ைபறல் ேற.ற.தறைரறன் 

இரச அண தர தடங்ைரப ஞரதைதடுத்ணைறநண. (அந் தர தடங்ைபறன் 

இரசணம் தறகஞ்சு இரசர ஞரதைப்தடுத்ணம். அண பண றடம். ) இக்குணர் ன் 

தர இரசரப்தரபபரடு 

கூட்டற ரத்றணந்ரல் றச்சம் தத்ண லம் றணௐசறக்ரண ைறரடத்றணக்கும்.ஆணரல் 

இப்தடத்றல் எப லம் றணௐசறக் ரன் சுற்நற சுற்நற ந்ணக் கைரண்டிணக்ைறநண. அணவும் ரறக் 

பசர றன்  (Eric Serra) இரசர றரணவு தடுத்ணைறநண றழ் சறணறரறல் 

இப்பதரகல்னரம் கைரரற ேப்தரணற றரப்தடங்ைபறன் ரக்ைம் அறைரரை 

கரறைறநண. பசன்,றஸ்ைறன் கரடங்ைற இப்பதரண இந் தடத்றலும்அந் ரக்ைம் 

கன்தடுைறநண. 

ணௌன்கதல்னரம் ைர, றரைரைபப ழுப்தடும். இப்பதரண தடத்ர டுக்கும் 

ணௌரந (Way of Making) ழுப்தடுைறநண.எண ைரட்சறர ணௌடிக்கும் பதரண 

ைரதரத்றங்ைபறன் உர்வுைரப,ணௌை தரங்ைரப சறன கரடிைள் தறவு கசய்ண தறன் 

அடுத் ைரட்சறக்கு ைணம் ணௌரநர லங்ைள்  கைரரற ேப்தரணற 

றரப்தடங்ைபறல்ைரனரம். அண பதரன்ந ைரட்சறைள் இப்பதரண 

றறலும்கரற்நறக்கைரண்டுறட்டண. இந் தடத்றலும் அர லங்ைள் உனரம். 

அணரரண சணங்ைரப  இந் தடத்றல் கசல்ர ழுறணள்பரர்.இணர 

ஆங்ைறனத்றல் னட்சறறைரபப் தற்நற டுக்ைப்தட்ட அரணத்ண  தடங்ைபறலும் 

சணங்ைள் ணௌக்ைற தங்கு ைறத்ண.Rocky, Pursuit of happiness  பதரன்ந தடங்ைபறல் 

ணண பதரனஇந் தடத்றலும் ஊக்ைம் அபறக்ைகூடி சணங்ைள் சறன உண்டு. 

"ணசுக்கு ணொடுச்ச பரன கசய்ணேங்ை. இல்னணர கசத்ணணேம்" ண ணேஷ் பதசும் 

சணம் தரபனர பைரபபனர (Paulo coelho) ரல் தடிச்ச எண உர் 

ற்தடுத்ணண.கரத்ணன தடம் றச்சம் தரர்ப்தர்ைரப க்ைறடும் ... சறன பதர் தடம் 

கரம்த  ஸ்பனரர  ைர்நர குரந கசரல்நரங்ை... ஆணர ம் ரழ்க்ரைப ஸ்கனரவ் 

ரங்ை.. ைறல்லி ரறரற தரஸ்டர தடம் பணேம்ண, அடுத் ரம் எஸ்ற ரறலீஸ் ஆகுண..அ 

பதரய் தரணங்ை... 
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7 ஆம்அநறவு 

ணௌன்குநறப்ணொ  

இந் தடத்றற்கு றர்சணம் ழு பண்டும் ன்ந அசறம் ணக்ைறல்ரன..ஆணரல் 

ஏர் நரண ணௌன் உரரை இத்றரப்தடம் அரந்ண றடக்கூடி ரய்ணொைள் 

அறைணௌள்பரல் இர ழுணைறபநன்.. ைல்னரர றப்த பைரகதல்ஸ் (Goebbels) 

பரனர ன்நரைப கசய்ணள்பணர்.. ரறரண  அசுபன  (Mariana Azuela) ழுற 

ஏர் ரலில் (Underdogs), ணக்கு பதரரடுைறபநரம் ன்ண கரறரபனப ஏர் கூட்டம்  

பதரரடும்.(அண்ர யசரப கூட்டம்  பதரல்!) அணபதரல் இந் தடம் தரர்த் சறனர் 

றடிகண றழ் உர்வு கதற்ண ஆணந்  கூத்ரடுைறநரர்ைள்...றழ் உர்வு ன்தண 

இனக்ைறத்றல் இணக்ைபண்டும்...சை றணறன் லண கைரண்ட அக்ைரறல் இணக்ை 

பண்டும்...சங்ை றர பதற ைரப்தறல் இணக்ைபண்டும்..சைரனத்றல் றழுக்கு 

கசய்ணம் கரண்டில் இணக்ை பண்டும்..அர றடுத்ண தர கதணரைரப 

பதசறக்கைரண்டிணப்தறல் ந் தணேறல்ரன...  

7 ஆம்அநறவு  

ணறணறன் ஆநரம் அநறப அறைம் தன்தடுத்ப்தடர ஏர் உனைத்றல், ன் ரம் 

அநறர உதபரைப் தடுத்ற ஏர் ைரன ைரறத்ர தரடத்ணள்ப இக்குணணக்கு 

ணரர்ந் தரரட்டுக்ைள். இப்தடி கசரல்னரனணர ன்ண றபண இல்னன்ணே 

கசரல்லிணரங்ை. ணர இந் தடத்ணன றணேக்கு ஆர ரலு சணம் ணண. 

அணக்ைரை ஊர்ன இணக்குந தச்ரச றணேங்ை தன பதண ன்ணபர இந் தடத்ணக்கு 

அப்ணொநம்ரன் ரன் றன்ணே உர்ந் ரறரற  ணடிக்ைறரணேங்ை. ரணௌம் ணடிப்பதரம். 

உர்வு இணக்ைறந ரறரறரண டிப்பதரம். 

ணள் தடத்றல் றல்னன் எண அநறக்ரை றடுரர்,:" உடம்ணொன றழ் த்ம் ஏடுந 

எவ்ணத்ணேம் இந் உண்ரறத்ணக்கு ணும் ". 

உடபண ல்னரம் உண்ரறத்ணக்குஏடுரணேங்ை. அண ரறரற ரன் இந் தடணௌம். 

றழ் லண தற்ணள்ப, றழ் இனக்ைறத்றன் லண லர ஆர்ணௌள்ப தனணம், தன 

ணடர கசரல்லிைறட்டிணக்குந எண றடத்றன் சறண தகுறரரன் றண.ணௌணைரஸ் 

இந்தடத்றல் கசரல்ன ணௌற்சறத்றணக்ைறநரர். ஆணர கரம்த உர்ச்சறச தட்டணரபனர 

ன்ணபரஅ அர் எழுங்ைர கசரல்னன. 

றணறன் கதணர தத்ற றரந கசரல்னனரம்.அர தத்ற ந் 

ப்தரடுறல்ரன.றக்கும் ன்ரர (buoyancy) ஆர்ைறபடிசுக்கு (Archimedes) 

ணௌன்பத கசரன்ணண றன். அணுர கூரக்கும் (divisibility of atom) ன்ரர 

ைண்டன் றன்.ஆணர ரம் அநற கதரணத் ரறல் ைணத்ணக்ைள் ந் ரைறல் 

கசரல்னப்தட்டணன்ணே இன்ணேம் கரறணன. 

 அணதண ணடர றரறட ைட்சறைள் றழ் ன்ந ஆணத் ரத்ண றண ரத்ணந 

ரறரறப இந் தடத்ணனணம் ைல்னர ைட்டுநணக்ைரை றண பைரணன் 

ஆக்ைறடரங்ைபபர   ! 



அறந்த் சச்சறரணந்ம் 

 

ணௌல் இணதண றறடம்  

ணௌல் இணதண றறடம்  ஆப் தடம் தரறறல் 

அரந்ணள்பண.ஆப்தடகன்நரல் உண்ர இணக்ைணும். ஆணர இணன 

பதரறர்ண கரம்த ல்னர ல்னர  ைரட்டணேம்  ன்தற்ைரை கரம்த சடு 

றணசுட்டரங்ை, பர சுரர் 'ைணரண்ர்த்ற' சலரறல் தரர்த்ரறரற இணந்ணச்சு. இண 

பதரரரம், பர குப்தடுணரம், அப்தநம் சண்ட பதரடுரரம், அப்தநம் றம் 

குடிச்சு கசத்ணணரரம்,ரன் கரறரரன் பைக்குபநன் அண ன்ண அவ்பவு கதரற 

அப்தட்டக்ைர ! 

சறணறரன சறணறரத்ணம் இணக்ைனரம். ஆணரல் அண எண ரரநக்கு 

உட்தட்டிணக்ைணும், இங்ை இக்குணர் தர்ர தேரர் டி.வீ.டி றரந தரர்த்ண இணப்தரண 

பதரன. பதரறர்ணேக்கு ணரைம் ைல் ரறரற எண கைட்டப். "கரங்பைரல்" ன்ைறந 

ஏர் ஷ் தடத்ணன இணந்ண உணவுண சண்ரடைரட்சறணே ைர ைர்ைறநண. 

ஆணர அந் சறணறரத்ணரண ணொணடரக்ைள் ஆப்தடம் ரறரற 

ைரட்டப்தட்டணரல் அர ஆர பண்டி ைட்டரத்றற்கு ரம் ள்பப்தடுைறபநரம். 

 

பதரறர்ன் றர ! 

தல்னர்ைள் றர்ைபர?, ன்ந பைள்றக்பை இன்ணேம் கபறரண றரட 

ைண்டுதறடிக்ைப்தடன..தல்னகுன பரற்நம் தற்நற றரந ரங்ைள் றனறணரலும்  

கதரறரை ம்தப்தடுைறந, தனரலும் ணௌன் ரக்ைப்தடுைறந ரங்ைள் ண்ன்ண 

பசர ன்ணன் ைறள்பறபணேக்கும், றழ் பதசும் ரை ம்சத்ர (இனங்ரை ) 

பசர்ந் தறல்லி ரனன்ந இபசறக்கும் தறநந் கரண்ரட இபந்றரன் ண்னரை 

உணரணப தல்ன குனம் ன்தணணௌல் கூற்ண. கைரஞ்சம் தகுத்ணர்ந்ண  

தரர்பதரபரணரல், தல்னர்ைப றர்ைபஅரடரபப் தடுத்ணேம் ன்ந எப 

ைரத்றற்க்ைரை இந் கூற்ண சறத்ரறக்ைப்தட்டிணப்தரஉனரம். 

அடுத் கூற்ண, தல்ன குனம் த்பரணரசரரறரறன் பதன் ண்னர பரன்நறண 

ன்தண. இண றணேக்கு றர இணந் பர எர் கூட்டம் ைறபப்தறறட்ட ைரர 

இணக்ைனரம். 

அடுத்ண, தல்னர்ைள் ைடல் ைடந்ண ந்ர்ைள், இந்ற ணர ைண்டத்ரப 

சரரர்ைள்… 

ஆணரல் இணரள் ர கபறரண ஆரம் ணவும்ைறட்டறல்ரன.. (றறல் 

சர்ைள் கதௌத்ர்ைபரல் இற்நப்தட்ட தன அணரரண இனக்ைறங்ைள் 

ரசர்ைபரல் அறக்ைப்தட்டண. அந் இனக்ைறங்ைபபரடுபசர்ந்ண தண்ரட றழ் 

சணௌரத்ப்தற்நற தன குநறப்ணொைளும் அறஞ்சுபதரச்சு.றழ் அறந்ற்கு அறற்கு 

றபண ைரம்.) 

இந்றரனறல் பதரறர்ரண தற்நறணம் றரந ணொணடரக்ைள் தடத்றல் 

றடப்தட்டிணக்கு.. இண ர ைண்கடடுக்ைப்தட்ட னரற்நறல், பதரறர்ன் ன்ந 
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தல்ன குன இபசன் ன் ந்ரறன் த்றற்கு தறநகு ன் குணரரர் தறஜ்ணரர 

அர்ைபறன் ைட்டரபக்கு இங்ைற   கதௌத்த்ர தப்ணொற்ைரை றைத்றலிணந்ண 

கபறபநறணரர் ன்பந குநறப்தறடப்தட்டிணக்ைறநண . 

தன இடங்ைளுக்கு தம் கசய்ண, சறன இடங்ைபறல் ற் கதர் கைரண்டு, தன 

இடங்ைபறல் அரணப்தடுத்ப்தட்டு தறன் எணரள்ரன் ரலின்  பைரறரன (shaolin 

temple ) அரடந்ரர். 

ணௌற்ைரனத்றல் கதௌத்த்றல் உடரன ணத்ற ைடும் ம் ணொரறணம்  ஏர் ணௌரந 

தறன்தற்நப்தட்டண. பதரறசத்ணப (Gouthama  Buddha) ணௌன்ணௌலில் அந் 

ணௌரநரரன் ைரடப்தறடித்ரர் .அப்தடி எர் ணௌரநர ரர்ைளுக்கு  தறற்ணறக்கும் 

பதரண அர்ைபண உடல் அற்கு எவ்ரரல் அர்ைபறன் உடலிரண சரற 

ைட்டரக்கும்கதரணட்பட அர்ைளுக்கு ற்ைரப்ணொ ைரனறரண பதரறர்ன் 

தறற்ணறக்ைக் கரடங்ைறணரர். 

பதரறர்ன் றநரசரலி ன்தறல் ந் ப்தரடுறல்ரன . அற்ைரை அர ஏர் 

கய்ப்தறநறரை, ஆக்ஷன் யலபரரை  தடத்றல் ைரட்டிறணப்தண, இக்குணர் றைவும் 

உர்சறசப்தட்டுள்பரர்  ன்தரப ைரட்டுைறநண. இர கணம் சறணறர ன்ண 

எணக்ைணௌடிரர்க்கு  ைரம், இணறறல் "பதரறர்ன் ஏர் றர். உங்ைபறல் 

த்ரணபதணக்கு அர கரறம் ?" ன்தண பதரன்ந சறன பைள்றைரப உர்ச்சற 

றகுறறல் தரர்ரரபர்ைரப   பரக்ைற இக்குணர் ணௌன்ரப்தணரல். 

(அட பதரங்ை தரஸ். லங்ை ஏர் ைரகடி ணஸ். தன றணேக்கு கேைரந்ன்ரண 

குனன்ரணபண கரறரண. ரப்தணங்ைரனைரரறரை ன்நரல் ன்ணரன்ணே கரறரண....) 

ணௌல் இணதண றறடம் உர்ச்சற கைரஞ்சம் ைட்டுதடுத்ற இணந்றணக்ைனரம்... 

 

இண்டரம் தகுற  

தடத்ர இண்டு தகுறைபர தறரறக்ைனரம். ணௌல் தகுற-பதரற ர்ன் ைரட்சறைள். 

பதரறர்ன் இல்னர தகுற இண்டரம் தகுற. 

இண்டரம் தகுறன்ணே குநறப்தறட ைரம், இணதத்ரந்ரண றறடம் கரடங்ைற 

தடம் ங்ை தணறக்ைறணன்ணே கரறரனப பதரணரல்.. 

இந் தடணௌழுக்ை அப்தடிரன் ைரட்சறரக்ைப்தட்டிணைறநண. சம்தந்ற்ந 

கரடர்தற்ந ைரட்சறைள். அற்ைரை இ ஏர் ரன் சலக்ணன்சறல் (non-sequencial/ non linear 

narrative ) தடம்   ன்ண றரணத்ணறட பண்டரம். றரக்ைர ஆசறரறர் கரம்த 

றநற இணக்ைறநரர். 

 93 ரட்ைளுக்கு ணௌன்ணொ ன்ண இண்டரம் தகுற ஆறக்ைறநண. அண ணக்குன்ணே 

இன்ணேம் ணொரறன... 

ந் தடரை இணந்ரலும் ைரட்சறைள் சரரறரை ைக் கூடரண. ஆணர இந் 

தடத்ணன சம்தந்ப இல்னர  ைரல் ைரட்சறைள் கரம்த பைர ைர்ைறன்நண. ந் 
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ைரட்சறணம் ணசுன தற  ரட்படங்குண. பர  தடத்  இண்டர ற பம் 

ஏட்டணேம் ன்தற்ைரைப ைரட்சற ரக்ைப்தட்டர பரணுண… 

றரக்ைர 

உனைத்ணன ல்னரத் றரக்ைரக்கும்  எர் கதரணரண டிம் இணக்கு. அறைம் 

தன்தடுத்ப்தடுண ண்ன்ண அங்ை சட்டரப்ணொ (Three act strcucture) ன்தண. 

அரண ணௌல், டு, ணௌடிவு 

1.அநறணௌைம் (Intro) 

2.ணௌண்தரடு (Confrontation) 

3.லர்வு (Resolution) 

இந் ந் டிணௌப ைரரந்ர்ைளுக்கு கதரணந்றன. இறல் ஆச்சர்ம், 

இற்குணௌன் ண்ன்ண அணரரண றரைரைப ழுற இக்குணர் இணன ப்தடி 

சணக்ைறணரர் ன்தணரன் (ரரணக்கும் அடி சணக்கும் !) 

பற்கூநற டிம் கதரணந்ணந எப ைரதரத்றம் அந் றஞ்ஞரணற 

ைரதரத்றம்ரன். பரதர ன்ந ஏர் றஞ்ஞரணற ஏர் ஆரய்ச்சறறல் ஈடுதடும் பதரண 

அந்ற சக்றைபரல் ற்தடும் தறச்சரணைபறலிணந்ண ப்தடி லண்டு ரங்ை ன்தப 

ைர ஏட்டம் (இறலிணந்ண கபறரைறந றம், றச்சம் றஞ்ஞரணற ைரதரத்றம்ரன் 

பதரறர்ணேக்குதறன் ணௌக்ைற ைரதரத்றர இணந்றணக்ைணும்.அரண சூரறர 

டிசறணக்ைணும்.  பர ைர்ச்சற பணும் ன்தர்க்ைைப அந் ைரதத்றத் ஏர் 

கதண்ர டிக்ைக் ச்சுடரங்ை. (கதண் ன்ைறந ைரத்ரல் அந் ைரதரத்றத்றன் 

ஆத்ர குரநத்றணக்ைனரம். றழ் சறணறர ஆண் ஆறக்ைம் றரநந்ண !) 

தரத்றப்தரடப்ணொ    

பற்கூநற ரறரற தரத்றதரடப்தறல் றரந சசம் கசய்ப்தடிணைறநண. அந் 

சர்ைஸ்ைரன் ைரதரத்றம் கரம்த கரம்த அனங்பைரனர ந்றணக்கு. அன் ணணற 

ரக்ைறல் ஆங்ைறனம் பதசுந கூட ன்ணறத்ணறடனரம். ஆணரல் ஆடி ரசம் சரற ந்ண 

ஆடுநண ரறரற, இணறக் ைரட்சறறல் பதரறர்ன் உடம்ணொன ந்வுடன் கைரடுக்குந ஏர் 

ரலரக்சன் ரன் கைரஞ்சறல்ன கரம்தப ஏர்... 

ணௌக்ைற ைரதத்றம் அரணத்ணம் அந்றரப தடுண. ணறல் றற்ை ணக்ைறநண. 

றல்னன் ரங்குண ைரசுக்கு சண்ட பதரட்டிணக்ைறநரர் (இங்ை கூட்டுந அனப்தரந 

அபவுக்கைல்னரம் அர் என்ணேம் கதணசர டிக்ைன) 

ைரரைறரன் கரம்த தரம். ன்ண டிக்ைறபரம்ணே கரறரபனப 

டிச்சறணக்ைரங்ை. 

சணம் 

தடத்றன் ணௌக்ைற தனம் சறன சணங்ைள். றபணரட கதணர குநறக்ைறந 

சணங்ைபறல் ைணம் கசலுத்ற சணைர்த்ர  , ற்ந   இடங்ைபறல் 

பைரட்ரடறட்டுட்டரர்  .. றரந இடத்ணன கரம்த கரக்ை சணம், 

ரரண பபன உட்ைரர்ந்ணக்கைரண்டு ைரரைற கசரல்லுரங்ை "அய்பர  குத்ணண. 

"ரைன் கசரல்லுரர் "அணக்ைரை ரடல்சர பதரடணௌடிணம் " 



 
பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

இப்தடி கரக்ை சணங்ைப   பதசற அங்ை கண்டு பதணம் சறரறப்தரங்ை. சத்றர 

அங்ை கண்டு பதர் ட்டும்ரன் சறரறப்தரங்ை. தடம் தரர்க்குநங்ை அழுரங்ை. ணர  

உடபண பரற்ந ஏர் தரட்டு ணம். றழ்  தடங்ைபறல் பரறல்னர தரட்டு 

ரக்ைறநர கைரஞ்ச ரள் றர்த்றணந்ரங்ை. இப்பதர லண்டு ஆறச்சறடரங்ைதர 

றண.சூரறரர றர்த்ண ற்ந ல்னரணம் தன இடங்ைபறல் சங்ைப  பதசும் பதரண 

பர உர்ச்சறப இல்னர ரறரறரன் பதசுநரங்ை . உரம் , 

"ணௌடிணம் இகல்னரம் எணத்ரனரன் ணௌடிணம்...பதரறர்ன் " (பர பதரக்ைறரற 

தடத்ணன றேய் intro தரர்த் ரறரற இணந்ணச்சு . .அறட பைனர இணந்ணச்சு) 

"பனப் ைல டுத்ணைறட்டு  ணொண சறம் ைரர்ட் ரங்ைறட்டு ரரபக்கு ைரரனன ந்றணரன் 

"இப்தடி ல்னரணம் சணத்ர ணதரட கசய்ணள் ரறரற எப்தறைறநரங்ை.. 

இரச 

தடத்பரட ணௌக்ைற தனம் இரச. கணன்நரல் இந் தடத்றன் இரச உங்ைளுக்கு 

னணம் றரணவுைப கைரடுக்கும்,தர ைரனத்ர ஞரதைப்  தடுத்ணம். அரண கரத் 

இரசணம் ங்பைபர பைட்டரறரற இணக்கும்! குநறப்தர பதரறர்ணறன் அநறணௌைப் தரடல் 

(Rise of damo) .. அர பைட்டர  லங்ை குந்ரப் தணத்றற்பை பதரறணவீங்ை “Jhonny 

Jhonny yes papa…. Twinkle twinkle little star… “ (அத்ரணணம் எரறேறணல் ட்ணௐன். ணம் 

பதரட்டு பரசறப்தரங்ைபபர !) 

தடத்றன்தனம் 

உண்ரரை தடத்ணன எழுங்ைர டிச்சறணக்குநண பதரறர்ன் சூரறர.. ன் 

ைரதரத்றத்றற்கு  றரம் கசய்றணக்ைறநரர். பதரறர்ரணரை  அர் ைண்ணுன எண 

பேஸ் கரறணண. அர் ைண் அரசவுைள் அணர.. 

றச்சம் சறன ல்ன சணங்ைள் ரத்ற்கு இக்குண தரரட்டிப ஆைணும்..இந் 

தடத்பரட ண்னக்ைர ன்ணபர ல்னரத்ரன் இணக்கு . பதரறர்ன் றணம்தற ந்ர 

ப்தடி இணக்கும் ன்தப அண..ஆணர  டுத் றம்ரன் சைறக்ைன.. 

ன்ணரன் ஆணறன் பரரசரைப இணந்ரலும் ஆணறண ட்டும் சரப்தறட 

ணௌடிரண. இங்ை ஆணறன் ட்டும் கந்றணக்கு..பரரச சுத்ர பைன...அரபக்ைரடு 

ணௌட்ரட சரப்தறடனரம் ..அர பக்ைரடு பரரச சரப்தறட ணௌடிணர ! 

இக்குணர் கரம்த ணல் தண்றறணக்ைரர்.. ஆணர 83 பைரடி பதரட்டு ணல் 

தண்றணண கரம்த ஏர் ... 

“அணக்ைரை ல ன் ணல் தண்ணுந ?" ன்ண லங்ைள் பைட்தண ன் ைரறல் றழுண.. 

அர் ஏர் ைர்சறல் தடம் தண்றணந்ரர் ன்நரல் ரணேம் ரை ட்டிட்டு 

ந்றணப்பதன்...ஆணர பர இணக்குரன் இண உர்வு இணக்ைறநண ரறரற ணல் 

தண்ற இண உர் ணண்டுநர றரணத்ண கைரண்டு இண உர் சலண்டிறட்டுட்டரர் 

.. 
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KFC சறக்ைன் சரப்தறட்டு , கபற ந்ண ைம்ணணறசம் பதசுந ரறரற, இணம் எண 

கரக்ை சரனர தடத்ணன ஏர றழ் உர் றறத்றணக்ைறநரர்..ைல்னர ைட்டுநணக்கு 

கசய்ப்தடும் சந்ர்தர அசறபன இண... 

ரற்தண னட்சத்ணன ரற்ண சறணறர டுக்ைணௌடிணம்..Children of heaven, tri 

colors,ரறரற தடங்ைள்  டுக்ை அறை தட்சம் எண பைரடி பரப்தடும்..ண்ணு பைரடி 

இணந்ர ைரன ைரறப தரடக்ை ணௌடிணம்..அ றடுத்ண, ைரசு இணக்குணே எப 

ைரணுத்ணக்ைரை சடு றரறக்ைறந ரன் ரங்ைறக்ை ணௌடின... 

இக்குணபரட இண உர் பைள்ற பைக்குந உரறர ரணக்குறல்ரன...றச்சம் 

அர் றழ் இணத்ணபன  தற்ண  கைரண்டரல்ரன்  இந்  ைர 

ஆறச்சறணக்ைரர்..ஆணர இணறறல் சலபறச்சறட்டரர்... 

பதரறர்ரண தத்ற இன்ணேம் றரந ஆரய்ச்சற தண்ற இணக்ைனரம்...எண 

ைர்சறல் தடத்றல் இத்ரண பைரடி வீடித்ற்கு தறனரை பதரறர்ரண தற்நறபர 

அல்னண றழ் சணௌரத்ர தற்நறபர ஏர் ல்ன ஆப் தடம் டுத்றணக்ைனரம் 

(ஆப் தடம் டுப்தண பைனம் ன்தண பதரன்ந ஏர் சூல் இங்கு றனவுண ம் 

சரதக்பைடு ) 

அர சப்ரடட்டில்ஸ் (Subtitles) பதரட்டு இரத்றலும் தறதன 

கரரனைரட்சறைபறலும் கபறறட்டிணந்ரல், றணறன் கதணர உனகைங்கும் தற 

இணக்கும். 

றண.ணௌணைரஸ் ரறரற இந்ற அபறல் தறதனரண இக்குணர் அர கசய்ணம் 

பதரண அந் ஆப்தடம் பறறல் உனகைங்கும் தறறணக்கும் ன்தறல் ந் 

சந்பைணௌறல்ரன. 

ணங்ைரனத்றனரண இணபதரல் அர பக்ைரடு தடங்ைளுக்கு ைரரச வீடிக்ைரல் 

,ல்ன ணௌற்சறைளுக்கு கசனறப்தரர்ைள் ண ம்ணொபரம்..ல்ன ணௌற்சறைளுக்கு 

றணறன் ஆவு ன்ணப இணக்கும்... 
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பதரற ர்ர் ணௌல் பேம்ஸ்தரண்ட் ர 

 

 

அறந்த் சச்சறரணந்ம்  

இர் கட்ரஸ் இன்ஸ்ட்டிடிணௐட் ஆஃப் கடக்ணரனேறறல் கதரநறறல் தட்டம் 

கதற்ண, எண தன்ணரட்டு றணணத்றல் கதரநறரபரைப் தறரற்நறர். இன்ண ணௌழு 

பப் தரடப்தரபறரை இங்ைறக் கைரண்டிணக்ைறநரர். இண ைரைளும் 

ைட்டுரைளும், தல்பண இழ்ைபறலும், பங்ைபறலும் கபறரைற ணைறன்நண. றழ் 

றரப்தடங்ைளுக்கு றரக்ைர சணம் ழுற ணைறநரர்.   

“றத்ணம் தரடப்ணொைள் ஏர் உரரடல்” ன்ந கரறகதர்ப்ணொ ணெல் ைறக்கு 

தறப்தை கபறணடரை ந்ணள்பண. உறர்ர ற்ணம் சுேரர அநக்ைட்டரப ங்கும் 

சுேரர றணண  அண்ரறல் இண இரபத்றற்கு ைறட்டிணள்பண.  

இண இரபம் 

www.aravindhskumar.com 
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