
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

வரடபைம் சறணறர - சறணறர கட்டுஷகள்  

அறந்த் சச்சறரணந்ம் 

Copyright ©  Aravindh Sachidanandam 

Cover Image©  Premkumar Sachidanandam 

 

Thodarum Cinema-Collection of Movie Reviews 

Aravindh Sachidanandam 

First Edition: 2014 

Sparkcrews Publications 

A self publishing house of Sparkcrews Studios 

 

Email: contactus@sparkcrews.com 

Website: www.sparkcrews.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



வரடபைம் சறணறர 

 றரறஷ்ம் 

 ற குட் ஶரடும் ஆஸ்கரபைம் 

 ஸ்ஷதடர் ஶன் 

 ஆஸ்கரர் 2014 

 யரலிவுட் ஏரய்- ரர்ட்டின் ஸ்கரர்ஶமவ 

 கறரறட்டிபெம் ஆஸ்கரபைம் 

 ற கரஞ்ஜழரறங் 

 சூப்தர் ஶன்-75 

 சறணறர ஶட் இன் சலணர  

 ஆஸ்கரர் 2013 

 

 அறந்த் சச்சறரணந்ம்  

 

 

 

 

 

 

 

 



திரிஷ்ம் 

கடந் ஆண்டு இபொறறல் இந்றரஷத் றபைம்தறப் தரர்க்க ஷத் இண்டு த்ரறல்னர் 

தடங்கபறல் ஷனரபப் தடரண றரறஷ்பம் என்பொ. இன்வணரன்பொ கன்ணடப் தடரண 

லூசறர. இண்டு தடங்கஷபபெஶ இப்ஶதரட றறல் டுக்கறநரர்கள். லூசறரஷப் 

தற்நற தறன் றரறப்ஶதரம்..றரறஷ்றன் கஷ இடரன். 

ஜரர்ஜ் குட்டி (ஶரகன்னரல்) எபை சறபொ கறரத்றல் சறக்கும் ஶகதறல் டி ற ஆப்தஶட்டர். 

தடிப்தநறவு றகக் குஷநவு. ஆணரல் அடத அநறவு றகறக அறகம். தன வரறத் 

றஷப்தடங்கஷபப் தரர்த்ஶ ன் அநறஷ பர்த்டக் வகரள்கறநரன். உரரக, 

ஶகரர்ட்டில் ஶயதறஸ் கரர்தஸ் ட ஶதரட்டு றட்டரல், ரங்கள் ஷகட வசய் எபைஷண 

ஶதரலீஸ், ஶகரர்ட்டில் ஆஜர்தடுத்ற ஆகஶண்டும் ன்பொ ரன்கரம் குப்பு தடித் அன் 

எபை தடத்றலிபைந்ட வரறந்ட வகரள்கறநரன். அஷ ஷத்டக்வகரண்டு எபை கரட்சறறல் 

சட்ட ஆஶனரசஷண ங்குகறநரன். இட ஶதரல் அடக்குத் வரறந் அஷணத்டஶ, 

அன் சறணறரறல் இபைந்ட கற்பொக்வகரண்டஷரன். அஷறரக அன் ரழ்க்ஷக 

வசன்பொ வகரண்டிபைக்கறநட. றடீவன்பொ அன் ரழ்றடள் எபை றல்னன் டேஷகறநரன். 

ஆணரல் அந் றல்னன் ஶரடஶர ஜரர்ஜ் குட்டிறன் கபறடம். றர்தரர றரக 

அன் கலம், ஷணறபெம் றல்னஷணக் வகரன்பொ புஷத்ட றடுகறநரர்கள். இநந்ன் 

எபை வதரற ஶதரலீஸ் அறகரரறறன் கன். உண்ஷ வபறஶ வரறந்ரல் அன் 

குடும்தத்ஷஶ அறத்ட றடுரர்கள் ன்தட அடக்குத் வரறந்றபைக்கறநட. எபை 

குடும்தத் ஷனணரக ன் குடும்தத்ஷ அன் கரப்தரற்நறட ஶண்டும்.  இங்கு ரன் 

தடத்றன் கஷஶ ஆம்தறக்கறநட. அன் ப்தடி றஷப்தடங்கபறல் இபைந்ட வதற்ந 

அநறறன் பனம் ன் குடும்தத்ஷஶ கரக்கறநரன் ன்தஶ தடத்றன் கஷ. 

இட றகவும் சறநப்தரணவரபை தடம். சறநந் டிகர் , றகறகச் சறநப்தரக டித்வரபை தடம் 

ண தன சறநப்தம்சங்கஷப அடுக்கறக் வகரண்ஶட ஶதரகனரம்.. இத்ஷக எபை தடத்ஷ 

அன் ஆன்ர சறஷரல் றறல் டுக்க படிபெர ன்தஶ தறரண ஶகள்ற. எபை தடம் 

டுப்தற்கு பன்ஶத அட றறல் டுதடரட ன்பொ வசரல்ட சரறறல்ஷனரன். எபை 

வரறறல் ந் தடத்ஷ இன்வணரபை வரறறல் உபைரக்கும் ஶதரட, அட எரறஜறணல் 

வர்ஷண றடச் சறநப்தரக இபைக்கும் ஶதரட ரபைம் குஷந வசரல்னரட்டரர்கள். 

ஆணரல் சரறறல்னரல் ஶதரற்கரண சரத்றக்கூபொகள் றஷந இபைந்ரல்? 



றரறஷ்ம் தடத்றன் பல் எபை ற ஶம், ஷக்கம் பகட தலரறன் ரல் ஶதரன, எபை 

கரதரத்றத்றன் வசற்தரடுகஷப ட்டுஶ ஷப்தடுத்ற கர்கறநட. அரட ஜரர்ஜ் 

குட்டிறன் அன்நரட அலுல்கஷபப் தற்நறபெம், அன் சந்றக்கும் ணறர்கஷபப் 

தற்நறபெம், அன் குடும்த உநவுகஷபப் தற்நறபெம் ட்டுஶ தடம் ஶதசுகறநட. அறல் ந்த் 

றபைப்தபம் இபைக்கரட. ஆணரல் இஶ ஶதரன்பொ எபை ஃதரர்ட்ஷட ம் றழ் தடங்கபறல் 

தரர்க்க படிரட. க்கு பல் இபைதட றறடத்றல் கஷ ஆம்தறக்க ஶண்டும். 

கரரகன் ரகறஷச் சந்றக்க ஶண்டும், அல்னட றல்னஷணச் சந்றக்க ஶண்டும். 

கஷ அடுத் கட்டத்றற்குச் வசல்ன ஶண்டும். வதரடரக ஷனரபப் தடங்கள் 

வடரக கர்ரக ரம் உர்ட இந்க் கரத்றணரல் ரன் (வபறரட்டுப் 

தடங்கபறன் ரக்கத்றல் உபைரகும் சகரன ஷனரபப் தடங்கள் தனவும் இற்கு 

றறறனக்கு.) 

அந் பல் எபைற ஶக் கரட்சறறன் லபத்ஷ எஶடிரகக் குஷநத்ட றட படிரட. 

வணணறல், அந் பல் எபை றஶத்றல் கரரகன் சந்றக்கும் கரதரத்றங்கள் 

அஷணத்டம் தடத்றன் தறற்தரறறல் தன்தடுகறன்நண. அந்க் கரதரத்றங்கஷபத் க்க 

ஷத்ட, அஶ சத்றல் றலக்கு ற்நரபொ ரற்நங்கஷபச் வசய்ரர்கள் ண 

ம்தனரம். ஆணரல் கல் ரலஶக் வசய்கறநரர் ன்நடம் எபைஷகரண தம் 

கவ்றக்வகரள்கறநட. 

வட்ணஸ்ஶடஷ உன்ஷணப்ஶதரல் எபைணரக்கும் ஶதரட, அர் வட்ணஸ்ஶட 

தடத்றற்கு றரம் வசய்றல்ஷன. (கலின் தன தடங்கஷப சறத்டப் தரர்க்கும் 

கூட்டத்றல் ரடம் எபைன் ன்நரலும் உன்ஷணப்ஶதரல் எபைன் தபபொத்டகறநட) 

வட்ணஸ்ஶட தடத்றன் பக்கற கரதரத்றம் இபொறஷ க்ஶ ரறரறஶனஶ 

தறக்கும். அன் ல்னணர வகட்டணர ன்ந ஶகள்ற கஷடசற ஷ இபைந்ட 

வகரண்ஶட இபைக்கும். அடஶ அந் தடத்றன் றக பக்கறரண ன்ஶகஜறங்க் 

லிவண்ட். ஸ்பைறன் ர டித்ணரல் ரன் அட சரத்றரறற்பொ. அட யலஶர 

வட்டீரறலுக்கரண கஷ அன்பொ. இங்ஶக தறகரஷ் ரஜ் ஶதரல் எபை டிகர் டித்றபைக்க 

ஶண்டும். ஆணரல் கல் டித்ணரல் ‘ல்னன்’ சரல் அந்க் கரதரத்றம் ஶல் 

பல் கரட்சறறஶனஶ உபைரகறறட்டட. ஶலும்  அலட சணம் ஶதசற வஶனரடிரர 

தடரக்கறறபைப்தரர் கல். (இஶ ஶதரல் கயரணறறல் ரகற கர்ப்தரக இபைப்தஶ றக 

பக்கறரண ன்ஶகஜறங்க் லிவண்ட். அணரல்ரன் அந்க் கரதரத்றத்றன் லட 



தற்பொல் பைகறநட. ஆணரல் கயரணறறன் றழ் வர்ணறல் அந் லிவண்ட் இல்ஷன.) 

இந்றஷன றரறஷ்ம் தடத்றற்கு ந்டறடக் கூடரட ன்பொ அர இபைந்ரலும், றரறஷ்ம் 

றரறஷ்ரகஶ இபைந்ரல் றறல் கர்சறனரக டுதடரட ன்ந உண்ஷபெம் 

உஷக்கத்ரன் வசய்கறநட. ணறடம் றகவும் ஆபொனரண எபை வசய்ற, தடத்றன் 

எரறஜறணல் இக்குணஶ இந்ப் தடத்ஷபெம் இக்குகறநரர் ன்தஶ. ஆணரலும், அபைம் 

கர்றல் கரங்கலக்கரக, றறல் வதரறயறட் வகரடுக்க ஶண்டும் ன்தற்கரக 

சசம் வசய்ட வகரண்டரல் ஜரர்ஜ் குட்டிறடம் இபைந் ரர்த்ம் டிந்டறடும். 

றரறஷ்ம் ன்நறல்ஷன. வதரடரக, எபை வரறறல் எபை தடம் வற்நற வதற்நரல் அஷத் 

றழ் வரறறலும் ப்தடிபெம் வற்நறப் தடரக்கறறட ஶண்டும் ன்பொ றலக்ஶகற்த 

ரபரண ரற்நங்கஷபச் வசய்றஶனஶ இங்குள்ப தஷடப்தரபறகள் குநறரக 

இபைக்கறநரர்கள். ஆணரல் அன் பனம் சறஷஷப் தற்நற ரபைம் அனட்டிக்வகரள்ரகத் 

வரறறல்ஷன. பனத்ஷச் சறஷத்ட எபை தடத்ஷத் றறல் டுப்தற்கு தறல் 

ஶடிரக எபை கர்சறல் தடத்ஷ டுத்ட தம் சம்தரறத்டறட்டுப் ஶதரய்றடனரம்… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தி குட் ரோடும் ஆஸ்கோரும் 

1956-ஆம் ஆண்டு வரடங்கற எவ்வரபை ஆண்டும் அவரறக்க தடங்கள் அல்னர ற்ந 

தடங்கஷப அங்கலகரறக்கும் ஷகறல் சறநந் வபறரட்டு றஷப்தடம் ன்வநரபை றபைஷ 

ஆஸ்கரர் குலறணர் ங்கற பைகறன்நணர். அந் றபைறற்கரக எவ்வரபை ரடும் ஶதரட்டி 

ஶதரட்டுக் வகரண்டு ஆஸ்கரபைக்கு தடங்கஷப அடப்புட க்கம். இந் ஆண்டு அறக 

சர்ச்ஷசகலக்கும் தரரட்டுகலக்குறஷடஶ “ற குட் ஶரட்” ன்கறந குஜரத்ற 

றஷப்தடத்ஷ ஆஸ்கரபைக்கு தரறந்டஷ வசய்றபைக்கறநட இந்ற றஷப்தட 

கூட்டஷப்பு. 

வரண்டபொகபறன் வரடக்கத்றஶனஶ குஜரத் றஷத்டஷந அறஷ சந்றக்க 

வரடங்கறறட்டட. கடந் இபைதத்ஷந்ட பைடங்கபறல் குஜரத்றல் வசரல்லிக் 

வகரள்லம் அபறற்கு ந் எபை தடபம் டுக்கப்தடறல்ஷன. ஆணரல் குட் ஶரட் தடம் 

சறநந் தறரந்ற வரற றஷப்தடத்றற்கரண ஶசற றபைஷ அண்ஷறல் வதற்நட. 

இப்ஶதரட ஆஸ்கரபைக்கும் அடப்தப்தட்டிபைக்கறநட. அணரல் இந் தடம் தனரறன் 

கணத்ஷ ஈர்த்றபைக்கறநட. இட எபைபுநறபைக்க தனரறன் ஶற்ஷத வதற்ந னஞ்ச்தரக்ஸ் 

ன்ந இந்ற றஷப்தடத்ஷ றடுத்ட, இந் தடத்ஷ ஆஸ்கரபைக்கு தரறந்டஷ 

வசய்டறட்டரல் தனபைம் இந்ற றஷப்தட கூட்டஷப்தறன் படிஷ றர்சறக்க 

வரடங்கறறட்டணர். இப்தடி தரரட்டுகஷபபெம் றர்சணங்கஷபபெம் எபைங்ஶக 

வதற்நறபைக்கும் இந் தடத்றன் கஷ ரன் ன்ண? 

ஶடறட்-கறண் ம்தறர் பம்ஷதறலிபைந்ட சுற்பொனரறற்கரக கட்ச் பைகறன்நணர். 

வடுஞ்சரஷன தத்றன் ஶதரட ங்கபறன் ல ட சறபொன் ஆறத்ரஷ 

வரஷனத்டறடுகறன்நணர். ம்தறர் இபைபைம் சறபொஷண ஶட, வரஷனந் அந் 

சறபொன் டிக் ஏட்டுணர் தப்புறடம் கறஷடக்கறநரன். தப்புவும் அணட சகரக்கலம் ஶசர்ந்ட 

கரப்பீட்டு தத்றற்கரக டிக்ஷக ஷனறலிபைந்ட ள்பறறட்டுறட்டு, ஶதரலிரணவரபை 

றதத்ஷ சறத்ரறத்ட, கரப்பீட்டு றபொணத்ஷ ரற்நற தம் சம்தரறக்க 

றட்டறடுகறன்நணர். இடற்கறஷடறல் ன் தரட்டி வீட்டிற்கு தறக்கும் பூணம் ன்கறந 

சறபொறபெம் அந் வடுஞ்சரஷனறல் றவரறரல் எபை றதச்சர றடுறறல் சறக்கறக் 

வகரள்கறநரள். இபொறறல் இந் பன்பொ கஷகலம் ப்தடி இஷகறன்நண ன்தஶ 

தடத்றன் லறக் கஷ. 



சக ணறர்கள் லட அன்புவசலுத்டஷ தற்நற இந் தடம் ஶதசுகறநட. தப்பு 

சட்டறஶரரக சம்தரறக்க பன்நரலும், அணறடம் இபைக்கும் ணறன்ஷ அஷண 

ஆறத்ரறடம் அன்புகரட்ட ஷக்கறநட. அஶ ஶதரல் றதச்சர றடுறறல் இபைப்தர்கள் 

பூணத்ஷ அன்தரக தரர்த்டவகரள்கறநரர்கள். இட ஶதரல், தடபலக்க ணற ஶம் றற 

கறடக்கறநட. தடத்றன் கஷ பலக்க கட்ச் தகுறறல், எபை வடுஞ்சரஷனறல் டக்கறநட. 

ல்டிஶனர் ஶட்டிவ் ணப்தடும் றஷக்கஷ உத்றஷ தன்தடுத்ற கஷஷ 

வசரல்லிறபைக்கறநரர்கள். இந் உத்றறல், வவ்ஶபொ தறன்ணற வகரண்ட 

கரப்தரத்றங்கள் கஷறன் எபை ஷப்புள்பறறல் இஷரர்கள். இங்ஶக பன்பொ 

கஷகலம் இஷபெம் அந் புள்பற ஆரக இல்ஷன ன்தஶ வதரற குஷந. ஶலும் 

பன்பொ கஷகலக்கும் சரண பக்கறத்டம் ங்கப்தடறல்ஷன. சறபொற பூணத்றன் 

கஷ றகவும் ஶஶனரட்டரக அஷந்றபைப்தரல், அறல் பைம் கஷரந்ரர்கள் ம் 

ணறல் தறரரல் ஶதரய்றடுகறன்நணர். 

இந் தடத்ஷ லற இக்கறறபைப்தர் புடபக இக்குணர் கறரன் வகரரலர. பல் 

தடத்றஶனஶ சறநந் இக்குணர் ன்ந அங்கலகரத்ஷ வதற்பொறட்டரர். 

றஷக்கஷறலும் இன்டம் அறக கணம் வசலுத்றறபைந்ரல், றஷக்கஷறல் 

இஷடறஷடஶ வரய்வு ற்தடரல் றர்த்ட இபைக்கனரம். தடத்றற்கு றக வதரற தனம் 

எபறப்தறவு. வடுஞ்சரஷனஷபெம் கட்ச் தகுறறன் நண்ட பூறஷபெம் ந் வசற்ஷக 

ணபறன்நற அப்தடிஶ தடம் தறடித்றபைக்கறநரர் எபறப்தறரபர் அறரப் சறங். ஆஸ்கர் 

றபைட வதற்ந சூல் பூக்குட்டி தடத்றன் எலி டிஷப்தரபரக தறரற்நற இபைப்தட 

தடத்றற்கு இன்வணரபை தனம். 

ஶலும் தடத்றல் வரறல்பஷந டிகர்கள் அறகம் இல்ஷன. சரரணற ணறர்கஷப 

டிக்க ஷத்ட தடத்ஷ றகவும் ரர்த்ரக உபைரக்கற இபைக்கறன்நணர். ஆடம்தரண 

தறன்ணற இஷசஷ றர்த்ட, கறரற தரடல்கஷப தறன்ணணறறல் தன்தடுத்றறபைப்தட 

தடத்றற்கு புறவரபை டித்ஷ பைகறநட. அறந்டறட்ட குஜரத் றஷத்டஷநக்கு 

லண்டும் உறர்வகரடுக்கும் ஷகறல் இந் தடத்ஷ உபைரக்கற இபைக்கும் இக்குணஷ 

தரரட்டிட ஶண்டும். 

தடம் ன்ணரன் சறநப்தரக இபைந்ரலும் இஷறட தன்டங்கு சறநப்தரக இபைக்கும் 

னஞ்ச்தரக்ஸ் தடத்ஷ ஆஸ்கரபைக்கு தரறந்டஷ வசய்றபைக்கனரம் ன்பொ எபைசரரர் 

ஆங்கப்தடுகறன்நணர். னஞ்ச்தரக்ஸ் தடத்றன் கஷகபம் குட் ஶரடிலிபைந்ட 



ரபொதட்டிபைந்ரலும், அந் தடபம் சக ணறர்கஷப ஶசறப்தஷ தற்நறரன் ஶதசுகறநட. 

னஞ்ச்தரக்ஸ் தடத்றல் இபைந் பலஷ குட்ஶரடில் இல்ஷன ன்தஶ உண்ஷ. அஶ 

சத்றல், இந்ற தடங்கள் ட்டுஶ இந்ற தடங்கபன்பொ, ற்ந வரற தடங்கஷபபெம் 

ஆரறக்க ஶண்டும். அணரல் குட் ஶரட் தடத்ஷ ஶர்வு வசய்றபைப்தட சரறரண படிஶ 

ன்பொ இன்வணரபைசரரர் ரறடுகறன்நணர். ட ப்தடிஶர, எபை தடம் ஆஸ்கரபைக்கு 

தரறந்டஷக்கதட்டுறட்டரல் ட்டுஶ அந் தடம் இபொற சுற்பொக்கு ஶர்ரகறறடரட. 

தடத்ஷ அவரறக்க றறஶரகஸ்ர்கலக்கு றற்கஶண்டும். அவரறக்க 

றர்சகர்கபறடபம், தத்றரறக்ஷககபறடபம் தடத்ஷ டுத்டச் வசல்ன ஶண்டும். தடத்ஷ 

அவரறக்கரறல் தறதன தடுத் ஶண்டும். இஷ ஆஸ்கர் னரதறறங்க் ன்பொ 

அஷப்தரர்கள். தறன் அந் தடத்ஷ இபொற சுற்பொக்கு ஶர்வு வசய்னரர ஶண்டரர 

ன்ந படிஷ ஆஸ்கரர் குலறணர்ரன் டுப்தரர்கள். 

1957-ஆம் ஆண்டு வரடங்கற இன்பொஷ ஆஸ்கரர் றபைறற்கு இந்றரறலிபைந்ட 46 

தடங்கள் அடப்தப் தட்டிபைக்கறன்நண. ஆணரல் வபொம் பன்பொ தடங்கள் ட்டுஶ இபொற 

சுற்பொக்கு ஶர்ரகற இபைக்கறநட. அணரல் ற குட் ஶரட் றஷப்தடம் ஆஸ்கரர் 

தந்த்றல் வ்பவு டெம் வசல்கறநட ன்தஷ வதரபொத்றபைந்டரன் தரர்க்க 

ஶண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஸ்பபடர் ரன் 

உனகறன் றக தறதனரண சூப்தர் யலஶரக்கள் ரறஷசறல் ஸ்ஷதடர் ஶடக்வகன்பொ ணற 

இடம் இபைக்கறநட. அஷணஷபெம் கக் கூடி ஷகறல் ஸ்ஷதடர் ஶன் வசய்பெம் தன 

றஶச சரகசங்கள் ரன் அற்கு கரம். றல் டேணறஷ தன்தடுத்ற சறனந்ற ஷன 

தறன்டம் ஸ்ஷதடர் ஶஷண ரபைக்குரன் தறடிக்கரட? 

1962 ஆண்டு கரறக் உனகறற்கு அநறபகரண ஸ்ஷதடர் ஶன், 1977-ஆம் ஆண்டு ரன் 

வள்பறத்றஷறல் பன்பலில் ஶரன்நறணரர். கரறக் புத்க யலஶரக்கபறன் வுசு, 

றஷறல் குஷநந்ட வகரண்டிபைந் கரன கட்டம் அட ன்தரல், உனகபறல் ஸ்ஷதடர் 

ஶன் அப்ஶதரட தறதனரகறல்ஷன. 2002-ஆம் ஆண்டு சரம் ரறரற இக்கத்றல், 

ஶடரஶத குரறறன் டிப்தறல் வபறரண ‘ஸ்ஷதடர் ஶன்’ தடம் ரன், ஸ்ஷதடர் ஶடக்கு 

உனகம் பலக்க சறகர்கஷப உபைரக்கறட. 

பீட்டர் தரர்க்கர் ன்ந தறஷணந்ட ட சறபொஷண தட ரற்நம் வசய்தட்ட சறனந்ற 

என்பொ கடித்ட றட, அடக்கு தன அசரர சக்றகள் கறஷடக்கறன்நண. அன் 

ரபஷடறல் ஸ்ஷதடர் ஶணரக உபைரகறநரன். சறனந்ற ஆஷட என்ஷந டிஷத்டக் 

வகரள்கறநரன். தறன் ப்தடி தன ரட்சம றல்னன்கஷப அறத்ட சபகத்றல் லறஷ 

றஷனரட்டுகறநரன் ன்தஶ ஸ்ஷதடர் ஶன் தடங்கபறன் கஷ. 

அந் ஷகறல், தன தறதன டிகர்கள் டிப்தறல் வபறந்றபைக்கும் அஶஜறங்க் ஸ்ஷதடர் 

ஶன் தரகம் இண்டின் கஷபெம் இடரன். 2012-றல் வபறரண அஶஜறங்க் ஸ்ஷதடர் 

ஶன் தரகம் என்நறஶனஶ, பீட்டர் தரர்க்கர் ஸ்ஷதடர் ஶணரக உபைரண கஷஷ 

வசரல்லிறட்டரர்கள் ஆனரல், இந் தரகத்றல் ஸ்ஷதடர் ஶணறன் சபக ரழ்க்ஷகஷ 

தற்நற றஷந கரட்சறகஷப ஷத்றபைக்கறநரர்கள். அர் க்கலடன் சகஜரக தகுகறநரர். 

ன் கரலிபெடன் றஷந வரரன்ஸ் வசய்கறநரர். இறஶனஶ தடத்றன் வதபைம் தகுற 

கறகறநட. இந்றஷனறல், ஸ்ஷதடர் ஶணறடம் அறக ததக்ற வகரண்டிபைக்கும் ரக்ஸ் 

டில்ஶனரன் (ஶஜற ஃதரக்ஸ்) ன்ந வதரநறரபர் எபை றன் றதத்றல் சறக்கறக் வகரள்கறநரர். 

றதத்ட அஷ றன்சர ணறரணரக ரற்நற றடுகறநட.  அர் க்கலக்கு லங்கு 

றஷபறக்க, ஸ்ஷதடர் ஶன் அரறடறபைந்ட க்கஷப கரப்தற்பொகறநரர். இட எபை 

புநறபைக்க, ஸ்ஷதடர் ஶடஷட ஆஸ்ரண றல்னன் ரர்ன் ஆஸ்ஶதரர்ன் இநந்டறட, 



அபைஷட கன் யரரற அடுத் றல்னணரக உபைரகறநரர். இப்தடி ரபரண 

றல்னன்கஷப ப்தடி வற்நற வகரண்டரர் ன்தஶ இந் தடத்றன் கஷ. 

தடத்றல் இடம்வதற்பொள்ப ஶஷறல்னர கறஷபகஷகள் தடத்றன் சுரஸ்த்ஷ 

குஷநத்டறடுகறன்நண. ஶலும் ஶஜற ஃதரக்ஸ் ஶதரன்ந சறநந் டிகர்கள் தடத்றல் 

பற்நறலுரக வீடிக்க தட்டிபைக்கறநரர்கள். இப்தடத்றன் இக்குணர் ரர்க் வப் 500 

ஶடய்ஸ் ஆஃப் சம்ர் ன்ந கரல் தடத்ஷ இக்கறர். அந் தடம் வதபைம் வற்நற 

வதற்நணரல்ரன் அபைக்கு அஶஜறங்க் ஸ்ஷதடர் ஶன் இக்கும் ரய்ப்பு ந்ட. 

அணரல் ரன் இந் தடத்றலும் வரரன்ஸ் கரட்சறகள் றகவும் சறநப்தரக 

அஷந்றபைக்கறன்நண. ஆணரல் ஸ்ஷதடர் ஶன் ஶதரன்ந சூப்தர் யலஶர தடங்கபறல் 

றத்றரசரண ஸ்டண்ட் கரட்சறகஷப தரர்க்கஶ க்கள் றபைம்புரர்கள். இங்ஶக 

சண்ஷட கரட்சறகள் சறநப்தரக இல்ஷன. வரரன்ஸ் கரட்சறறல் வசலுத்ற கணத்ஷ, 

ஸ்டண்ட் கரட்சறகபறலும், றஷக்கஷறலும் வசலுத்றறபைக்கனரம். 

வதரடரக யரலிவுட் தடங்கபறல் பல் தரகத்ஷ றட இண்டரம் தரகம் சற்பொ 

சுரஸ்ம் குஷநரகஶ இபைக்கும் (கரட்தரர் 2, டரர்க் ஷட், ஸ்ஷதடர் ஶன் 2 

ஶதரன்ந சறன தடங்கள் அற்கு றறறனக்கு). தடத்றன் றர்தரர்ப்பு அறகரகறறடுட 

அற்வகரபை கரம். பல் தரகத்றல் வசரல்னர தன புற றசங்கஷப, அறக 

சுரசறரக  இண்டரட தரகத்றல் வசரல்ன ஶண்டும். அப்தடி வசய்ரல் ரன் 

இண்டரம் தரகம் வற்நற வதபைம். 

ஸ்ஷதடர் ஶன் பல் தரகத்ஷ (2002) றட இண்டரம் தரகம் (2004) றகவும் சறநப்தரக 

அஷந்றபைந்ட. ஆணரல் பன்நரட தரகம்(2007) க்கபறஷடஶ இபைந் றர்தரர்ப்ஷத 

பூர்த்ற வசய்ரரல், ரன்கரட தரகம் டுக்கும் பற்சறஷ ரரறப்தரபர்கலம், சரம் 

ரறரறபெம் ஷகறட்டணர். 

ந்ட பைட இஷடவபறக்கு தறன் ரர்க் வப் இக்கத்றல், ஆண்ட்ப கரர்ஃபீல்ட் 

டிப்தறல் அஶஜறங்க் ஸ்ஷதடர் ஶன் (2012) வபறரணட. தடம் வதபைம் 

வற்நறவதற்நட. ணறடம் அணரல் ஸ்ஷதடர் ஶன் இண்டரம் தரகத்றன் வற்நறஷ 

வபைங்க படிறல்ஷன. இப்ஶதரட வபறரகறறபைக்கும் ஸ்ஷதடர் ஶன் தரகம் 

இண்டில், றஷநகஷப றட குஷநகஶப அறகம் இபைக்கறன்நண. அஶஜறங்க் ஸ்ஷதடர் 



ஶன் சலரறவல் இன்டம் இண்டு தரகங்கள் லம் இபைக்கறன்நண. அந் தடங்கபரட 

சறநப்தரக இபைக்கும் ண ம்புஶரம். 

சூப்தர் யலஶர தடங்கஷப வதரபொத் ஷ, தடம் க்கபறன் றர்ப்தரர்ப்ஷத பூர்த்ற 

வசய்ரல் ஶதரணரலும், தரக்ஸ் ஆபீவல் ஶரல்ற அஷடரட. வணணறல் உனகபறல் 

ல்னர ப்பு க்கலம் சூப்தர் யறஶரக்கஷப றபைம்புகறன்நணர். றஷங்குகலக்கு 

அறகம் வசல்னர க்கலம், சூப்தர் யலஶர தடங்கஷப றஷங்கறற்கு வசன்பொ 

தரர்க்கறன்நணர். அணரல் ரன், அண்ஷறல் வபறரண சூப்தர் யலஶர தடங்கள் 

டவும் வதரறரக ஶதசப்தடரல் ஶதரணரலும், சூப்தர் யலஶர தடங்கஷப லண்டும் 

லண்டும் டுக்கறன்நணர். 

ன் க்கலக்கு சூப்தர் யலஶரக்கபறன் லட இவ்பவு தறரறம்? 

உனகறல் உள்ப ல்னர ங்கலம், ன்ஷ லஷஷ வற்நற வகரள்ஶ தற்நறஶ 

ஶதசுகறன்நண. அர்ம் ஷன டெக்கும் ஶதரட, ர்த்ஷ றஷனரட்ட கடவுள் அரம் 

டுத்ட பைரர். இல்ஷனஶல் கடவுபறன் டெடர் பைரர். இந் ம்தறக்ஷக கறட்டட்ட 

ல்னர ங்கபறலும் இபைக்கறநட. அத்ஷக ம்தறக்ஷக கஷகஷபரன் ரம் 

புரங்கபறல் ஶகட்டு ந்றபைக்கறஶநரம். அஷணபைக்கும் அத்ஷக கஷகள் 

தறடித்றபைக்கறநட. அணரல் ரன் சபகத்றல் லறஷ றஷன ரட்ட பைம் சூப்தர் 

யலஶரக்கஷப ரம் ந் ஶகள்றபெறன்நற ற்பொக்வகரள்கறஶநரம். 

ஶலும் ல்னர சூப்தர் யலஶர கஷகலம் எஶ ஶகரட்தரட்ஷட தறன்தற்நற ரன் 

உபைரக்கதட்டிபைக்கும். சூப்தர் யலஶர, எபை சரசரற ணறணரக க்கஶபரடு க்கபரக 

உனரறக் வகரண்டிபைப்தரர். றடீவன்பொ, ரட எபை சந்ர்தத்றல் ணக்கு 

அசரரரண சக்றகள் இபைப்தஷ உர்ரர். ப்ஶதரவல்னரம் ஶஷதடுகறநஶர 

அப்ஶதரட ட்டும் சூப்தர் யலஶர அரம் டுப்தரர். ற்ந ஶங்கபறல் டவும் 

வரறரட ஶதரல், சபகத்றல் சகஜரக னம் பைரர். இந் ஶகரட்தரடு, 

சூப்தர்யலஶரஷ ம்பள் எபைரக டுத்டக்கரட்டுகறநட. சபகத்றற்கு தறச்சஷண 

பைம்ஶதரவல்னரம் சூப்தர் யலஶர ஶதரன ரரட எபைர் ம்ஷ கரக்க பைரர் ன்ந 

ம்தறக்ஷகஷ க்குள் றஷக்கறநட. அணரஶனஶ அர்கஷப க்கு 

தறடித்டறடுகறநட. றஜ ரழ்றல் சூப்தர் யலஶரக்கள் இல்ஷன ன்பொ க்கு 

வரறந்ரலும், சூப்தர் யலஶர இபைந்ரல் ப்தடி இபைக்கும் ன்ந ஶகள்ற ம் 



ல்ஶனரபைள்லம் எபைபஷநரட லந்றபைக்கும். அந் ஶகள்ற ம்பள் இபைக்கும் ஷ 

சூப்தர் யலஶரக்கள் றஷறல் ரழ்ந்ட வகரண்டுரன் இபைப்தரர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆஸ்கோர் 2014 

ஆஸ்கரர் ஶதரட்டிறன் லட ரபரண றர்சணங்கள் லந்ரலும், ஆஸ்கரர் றபைடக்கு 

இபைக்கும் வுசுட்டும் குஷநறல்ஷன. அந் ஷகறல், இந் ஆண்டு அறக 

றர்தரர்ப்புகலக்கறஷடஶ டந்ட படிந் ஆஸ்கரர் ஶதரட்டிறல் ந்வந் தடங்கள் 

ந்வந் தறரறவுகபறல் றபைடகஷப வன்நண ன்தஷ இங்ஶக தரர்ப்ஶதரம். 

கறரறட்டி 

இந் ஆண்டு அறக றபைடகஷப வன்பொள்ப தடம், கறரறட்டி. சறநந் இக்குணர், 

சறநந் எபறப்தறவு, சறநந் தடத்வரகுப்பு, சறநந் இஷச உட்தட வரத்ம் ல 

றபைடகஷப இந் தடம் வன்பொள்பட. றண்வபறறல் சறக்கறக் வகரண்டு றக்கும் 

வதண்ஷ தற்நற சறன்ஸ் தறக்ஷன் தடம் இட. இந் தடத்றன் கரரகற சரண்ர 

புல்னக் றகவும் சறநப்தரக டித்றபைந்ரல் அபைக்கு ஆஸ்கரர் றபைட கறஷடக்கும் ன்பொ 

வதரறடம் றர்தரர்க்கப்தட்டட. ஆணரல் அபைக்கு றபைட கறஷடக்கறல்ஷன. ணறடம் 

அஷணபைம் றர்தரர்த்ஷ ஶதரல், தடத்றன் இக்குணர் அல்ஃஶதரன்சர வகௌரன் 

சறநந் இக்குணபைக்கரண றபைஷ வதற்பொள்பரர். இந் றபைஷ வதபைம் பல் வக்சறகன் 

இர் ன்தட குநறப்தறடக்கட. றண்வபறஷ றகவும் த்பதரக றஷறல் 

கரண்தறத்ற்கரக ரசர றஞ்ஞரணறகள் உட்தட தனபைம் இஷ தரரட்டி பைகறன்நணர். 

டல்னரஸ் ஷதர்ஸ் கறபப் 

குஷநந் வதரபைட் வசனறல் வபொம் 25 ரட்கபறல் டுக்கதட்ட இந் தடம் சறநந் டிகர், 

சறநந் டஷ டிகர் உட்தட பன்பொ றபைடகஷப வதற்பொள்பட. ம்தடகபறல் 

அவரறக்கரறல் ரழ்ந் ஶரன் வூட்பஃப் ன்ந ய்ட்ஸ் ஶரரபறஷ தற்நற தடம் 

இட. அர் பப்தட ரட்கபறல் இநந்டறடுரர் ன்பொ அட டரக்டர்கள் அபைக்கு 

வகடு றறத்றபைக்கறன்நணர். ஆணரல், அஶர ரடு றட்டு ரடு வசன்பொ தன ஷட 

வசய்தட்ட பைந்டகஷப ரங்கற உட்வகரண்டு கறட்டட்ட ல பைடங்கள் 

உறர்ரழ்ந்றபைக்கறநரர். ஶலும் அந் பைந்டகஷப அவரறக்கறற்கு கடத்ற ந்ட, தன 

ய்ட்ஸ் ஶரரபறகலக்கு றறஶரகம் வசய்றபைக்கறநரர். இந் உண்ஷ கஷறல், ஶரன் 

கரதரத்றத்றல் டித் ரத்பே வக்கணரஶக சறநந் டிகபைக்கரண ஆஸ்கர் றபைஷ 

வதற்பொள்பரர். அட ஶரரபற ண்தரக, றபைங்ஷக கரதரத்றத்றல், டித், 

ஜரரத் லீட்ஶடர சறநந் டஷ டிகபைக்கரண றபைஷ வதற்பொள்பரர். ய்ட்ஸ் ஶரரபற 



ஶதரல் ஶரற்நபறக்க ஶண்டும் ன்தற்கரக ரத்பே இபைதத்றவரபை கறஶனர ஷ ன் 

உடல் ஷடஷ குஷநத்றபைக்கறநரர். லீட்ஶடரஶர தறவணட்டு கறஶனர ஷ ன் 

ஷடஷ குஷநத்றபைக்கறநரர். 

12 இர்ஸ்  ஸ்ஶனவ் 

இடவும் எபை ரழ்க்ஷக னரற்பொ தடம்ரன். தத்வரன்தரம் டைற்நரண்டில், 

அவரறக்கரஷ ஶசர்ந் சரனன் ரர்ப் ன்ந கபொப்தறண ணறஷ கடத்ற றல்லிம் 

ஃஶதரர்ட் ன்தரறடம் அடிஷரக றற்பொறடுகறன்நணர். தறன் அர் தனரறடம் 

அடிஷரக றற்கதட்டு, தன இன்ணல்கஷப சந்றத்ட, தன்ணறண்டு ஆண்டுகலக்கு தறன் 

சுந்ற கரற்ஷந சுரசறக்கறநரர். தறதன யரலிவுட் டிகர் தறரட் தறட் ரரறத் இந் 

தடம், சறநந் தடம், சறநந் டஷ டிஷக, சறநந் லல் றஷக்கஷ ஆகற பன்பொ 

றபைடகஷப வதற்பொள்பட. அவரறக்க சரறத்றத்றல் கபைம்புள்பறரக இபைக்கும் அடிஷ 

ர்த்கத்ஷ தற்நறபெம், தஷ அவரறக்கரறன் இபைள் வசநறந் தக்கத்ஷ தற்நறபெம் 

ஶதசும் இந் தடத்றற்கு அவரறக்கர்கபறஷடஶ வதபைம் ஶற்பு கறஷடத்டள்பட. 

சூலிலும் தடம் வதபைம் சரஷண தஷடத்ட பைகறநட. இந் தடத்றல் அடிஷ வதண் 

கரதரத்றத்றல் சறநப்தரக டித் லுதறத்ர றஶரங்ஶகரறற்கு சறநந் டஷ 

டிஷகக்கரண றபைட கறட்டிபெள்பட. ஆஸ்கர் றபைஷ வதபைம் பல் ஆப்ரறக்க டிஷக 

இர். 

ப்ல ஜரஸ்றன் 

அவரறக்க புட அஷன சறணறரறன் தறரகன்கபறல் எபைரண வூடி ஆனன் லற 

இக்கற தடம், ப்ல ஜரஸ்றன். அவரறக்க உர்குடி ர்கத்ஷ ஶசர்ந்ள் ஜரஸ்றன். 

தத் றறரல் ரஷபெம் றக்கரல், ஆடம்தர்ரக ரலம் அள், எபை கட்டத்றல் 

வசரத்டகஷப இந்ட கஷண இந்ட ன் ங்ஷகறடம் அஷடக்கனம் புகுகறநரள். புட 

ரழ்க்ஷகஷ வரடங்க பற்சறக்கும் ஶதரவல்னரம், தஷ றஷணவுகள் அஷப 

ரட்டி ஷக்கறநட. தறன் அலக்கு ன்ணரகறநட ன்தஶ தடத்றன் கஷ. இந் 

தடத்றல் ஜரஸ்றன் கரதரத்றத்றல் டித் ஶகட் தறபரன்வசட் சறநந் டிஷகக்கரண 

றபைஷ வதற்பொள்பரர். வூடி ஆனடக்கு சறநந் றஷக்கஷ ஆசறரறபைக்கரண றபைட 

கறஷடக்கும் ன்பொ றர்தரர்க்கதட்டட. ஆணரல் அந் றபைஷ வயர் தடத்றன் 

றஷக்கஷ ஆசறரறர் ஸ்ஷதக் ஶஜரன்ஸ் ட்டி வசன்பொறட்டரர். 



வயர் 

ணறஷறல் ரலம் கரரகன், ஆர்டிதறசறல் இன்வடலிவஜன்ஸ் வரறடேட்தம் 

வகரண்ட ஆஶதட்டிங் சறஸ்டம் என்ஷந ரங்கற அற்கு சந்ர ன்பொ வதர் 

சூட்டுகறநரன். அடடன் ணம் றநந்ட ஶதசுகறநரன். ரபஷடறல் அடம், சந்ரவும் 

கரல் வகரள்கறநரர்கள். தறன் ன்ணரகறநட ன்தஶ இந் சறன்ஸ் தறக்ஷன் தடத்றன் 

கஷ. கறனரடிஶட்டர் தட புகழ் ஜரக்குறன் பீணறக்ஸ் ரன் இந் தடத்றன் கரரகன். 

ற கறஶட் ப்பேட்டி 

சறநந் வபறரட்டு றஷப்தடத்றற்கரண றபைட இத்ரலி தடரண க்ஶட் ப்பேட்டி 

தடத்றற்கு கறட்டிபெள்பட. எபை லத்ரபஷ தற்நறபெம், அபைஷட ஶடஷன தற்நறபெம் 

ஶதசும் இந் தடத்ஷ தரவ்ஶனர வசரர்வன்டிஶணர இக்கறபெள்பரர். ரழ்றன் 

வபொஷஷ கடக்க பலும் கரரகன், ன் ரழ்க்ஷக தத்றன் பனபம், ரன் 

அன்நரடம் சந்றக்கும் ணறர்கபறன் பனபம் ரழ்க்ஷகறன் அர்த்த்ஷ புரறந்ட 

வகரள்ஶ தடத்றன் கஷ. பலக்க பலக்க அகரண றசுல்ஸ்கலக்கு பக்கறத்டம் 

வகரடுத்ட இந் தடத்ஷ உபைரக்கறபெள்பணர். 

ஃப்ஶரசன் (Frozen) 

சறநந் அணறஶன் றஷப்தடம் றபைஷ ஃப்ஶரசன் றஷப்தடம் வன்பொள்பட. இந் 

தடத்ஷ ரல்ட் டிஸ்ணற றபொணம் ரரறத்டள்பட. அந் றபொணம் இடஷ 

ரபரண அணறஶன் தடங்கஷப ரரறத்றபைந்ரலும், அர்கள் ஆஸ்கரர் 

றபைட  ரங்குட இடரன் பல் பஷந. ஆரந்வல் ஶசத்ட இபசற 

சஶகரரறகபரண ல்சர ற்பொம் அன்ணர ஆகறஶரர் ப்தடி ரங்கள் எபைர் லட எபைர் 

ஷத்றபைக்கும் தரசத்ஷ உர்கறநரர்கள் ன்தஶ தடத்றன் சரர்ம்சம். இந் தடத்றல் 

இடம்வதற்ந ‘வனட் இட் ஶகர’ ன்ந தரடலுக்கு சறநந் தரடலுக்கரண றபைட 

கறஷடத்டள்பட. 

இட எபைபுநறபைக்க, தத்ட தறரறவுகபறல் தரறந்டஷக்கதட்ட அவரறக்கன் யசல் 

றஷப்தடபம், ந்ட தறரறவுகபறல் தரறந்டஷக்கதட்ட உல்ஃப் ஆப் ரல் ஸ்ட்ரலட் 

றஷப்தடபம் எபை றபைஷ கூட வல்னறல்ஷன ன்தட குநறப்தறடக்கட. 



ஹோலிவுட் ஓநோய்- ோர்ட்டின் ஸ்கோர்ரேேி 

அவரறக்க புடஅஷன சறணறரறன் பக்கற தஷடப்தரபறரக கபைப்தடும் ரர்டின் 

ஸ்கரர்ஶமவறன் இக்கத்றல், அண்ஷறல் வபறந்றபைக்கும் தடம் வரல்ஃப் ஆஃப் 

ரல் ஸ்ட்ரலட்.  ஶஜரர்டரன் வதல்ஃஶதரர்ட் ன்கறந தங்குசந்ஷ கபைஷட 

ரழ்க்ஷகஷ தற்நற இந் தடம் ஶதசுகறநட. வரண்டபொகபறல் அவரறக்க 

தங்குசந்ஷஷ கனக்கறர் வதல்ஃஶதரர்ட். தன புடற ஶரசடிகஷப வசய்ட 

தங்குச்சந்ஷறல் தன ஶகரடி பதரய் னரதம் ஈட்டி அர் ன்டஷட அடதங்கஷப 

புத்கரக லறணரர். அந் புத்கம் ரன் இப்ஶதரட தடரக ந்றபைக்கறநட. 

தடத்றல், ஶஜரர்டரன் வதல்ஃஶதரர்ட்டரக டித்றபைக்கறநரர் லிணரர்ஶடர டிகரப்ரறஶர. 

ஶகரக ஶகரடீஸ்ணரக ஶண்டும் ன்பொ ண்டம் எபை டுத்ர்க்க இஷபஞன் 

ப்தடி தல்ஶபொ ஶரசடிகள் வசய்ட தம் ஈட்டுகறநரன் ன்தஶ தடத்றன் கஷ. 

ஶகட்தற்கு கஷ சுரஸ்ரக இல்ஷனஶ ன்பொ ண் ஶண்டரம். 

டிகரப்ரறஶரறன் வணர்வஜடிக் டிப்பும், ஸ்கரர்ஶமவறன் ஸ்ஷடனரண இக்கபம் 

தடத்ஷ சுரஸ்ரணரரக்கற றட்டட. றஷக்கஷறல் வதரற றபைப்தங்கள் டவும் 

இல்ஷன ன்ந குஷந இபைந்ரலும், டிகரப்ரறஶரவும், அட ண்தரக டித்றபைக்கும் 

ஶஜரணர யறல்லும் ஶசர்ந்ட அடிக்கும் லூட்டிகஷப தரர்க்கும் ஶதரட அந் குஷந 

ஷநந்டறடுகறநட. ணறடம் தடத்றன் லபத்ஷ சற்பொ குஷநத்றபைக்கனரம். 

தங்குசந்ஷறல் பலீடு வசய்பெம் பைம் னரதம் தரர்க்க படிரட, தங்குசந்ஷறல் 

இஷடகர்கபரல் ட்டுஶ சம்றக்க படிபெம் ன்ந உண்ஷஷ வதல்ஃஶதரர்ட்டின் 

ரழ்ஷகறன் பனம் வசரல்கறநட இந் தடம்.. 

ரல் ஸ்ட்ரலட் ரர்டின் ஸ்கரர்ஶமவறன் இபைதத்ற பன்நரட தடம். இட பல் 

தடம் 1967-றஶனஶ வபறந்றபைந்ரலும் இட பன்நரட தடரண லன் ஸ்ட்ரலட்ஸ் 

(1973) ரன் இஷ எபை ஶர்ந் கஷ வசரல்லிரக உனகறற்கு டுத்ட கரட்டிட. 

ஸ்கரர்ஶமவ இத்ரலி ம்சரபறஷ ஶசர்ந்ர், அவரறக்கரறல் பர்ந்ர். 

அணரல் இபைஷட வதபைம்தரனரண தடங்கள் இத்ரலி அவரறக்க கனரச்சரத்ஷ 

தற்நற ஶதசும். இர் றபேரர்க்கறல் ன் சறபொஷ கபறத்ரல், தன தடங்கபறல் 

றபேரர்க்ஷக த்பதரக றஷறல் கரண்தறத்றபைப்தரர். இர் தன ஷகரண தடங்கஷப 

இக்கற இபைந்ரலும், இர் அறகம் தறதனரணட ரஃதறர தடங்கபறன் பனம் ரன். 



 லன் ஸ்ட்ரலட்ஸ் ரன் இர் இக்கற பல் ரஃதறர தடம். இந் தடத்றல், 

கரரகன் இத்ரலி அவரறக்க ம்சரபறஷ ஶசர்ந்ன். அன் ஆஸ்றக 

தரஷஷ ஶர்ந்வடுப்தர அல்னட ரஃதறர கூட்டத்றல் ன்ஷண இஷத்டக் 

வகரள்ர ன்பொ வரறரல் கும்புரன். அணட குப்தம்ரன் பல கஷஷபெம் 

கர்த்ற வசல்லும். இந் தடத்றன் கஷபெம் றபேரர்க்கறல் ரன் டக்கறநட. லன் 

ஸ்ட்ரலட்ஸ் ணக்கு றகவும் தர்சணனரண தடம் ன்பொம், எபைஷகறல் அட ன்டஷட 

வசரந் ரழ்ஷகறன் தறறதலிப்பு ன்பொம் ஸ்கரர்ஶமவஶ குநறப்தறடுகறநரர். உனஷக 

றபைம்தற தரர்க்க ஷத் இந் தடத்றல், டஷ கரதரத்றத்றல் ரதர்ட் டி றஶர 

டித்றபைப்தரர். இந் தடத்றல் ரன் ஸ்கரர்ஶமவ-டி றஶர கூட்டற உபைரணட. அன் 

தறன் அர்கள் இபைபைம் இஷந்ட ல தடங்கபறல் தறரற்நறணரர். அறல் ஆபொ 

தடங்கள் உனகறன் சறநந் தடங்கபறன் தட்டிலில் இடம்வதற்நறபைக்கறன்நண ன்தட 

குநறப்தறடத்க்கட. 

இட தஷடப்புகபறஶனஶ ஷனசறநந் தஷடப்தரக கபைப்தடுட, டிறஶரறன் 

டிப்தறல் 1976-றல் வபறரண டரக்வ டிஷர். றட்ரறல் ஶதரர் தறரற்நறறட்டு 

றபைம்பும் கரரகன் றபேரர்க்கறல் டரக்வ டிஷரக ரழ்க்ஷகஷ 

வரடங்குகறநரன். ன்ஷண டத்டம் ணறஷறலிபைந்ட ப்தறக்க பற்சற வசய்கறநரன். எபை 

கட்டத்றல் ணறஷ அஷண பலடரக ஆட்வகரண்டுறட, அடக்கு ணப் தறநழ்ச்சற 

ற்தடுகறநட. ரன்ரன் உனஷக கரக்க ந் யலஶர ன்பொ றஷணத்டக்வகரண்டு 

சட்டத்ஷ ஷகறல் டுக்கறநரன். பலக்க பலக்க ஶணரத்ட பத்றல் இங்கும் இந் 

தடத்றல், அவரறக்க ஶதரர் வீர்கள் றட்ரம் ஶதரரறன் ரக்கத்றலிபைந்ட லப படிரல் 

ப்தடி றக்கறநரர்கள் ன்ந கபைத்ட பன்ஷக்கப்தட்டிபைக்கும். வதர்வதக்ட் 

றஷக்கஷரக கபைப்தடும் இந் றஷக்கஷஷ லறர் 

ஸ்கரர்ஶமவறன்  ண்தர் தரல் ஸ்க்ஶடர். உனக சறணறரறல் ணக்வகன்பொ எபை 

இடத்ஷ ஸ்கரர்ஶமவ வதற்நட இந் தடத்றன் பனம் ரன். தறன் அர் இக்கற 

றபேரர்க் றபேரர்க் தடம் வதபைம் ஶரல்றஷ சந்றத்ட. அணரல் றஷப்தட 

டஷநறலிபைந்ட எடங்கற இபைந் அர், ஶதரஷ தக்கத்றற்கு அடிஷரகற உறபைக்கு 

ஶதரரடிக் வகரண்டிபைந்ரர். அபைக்கு ஊக்கம் அபறத்ட, அஷ லண்டும் 

றஷத்டஷநக்கு டி றஶர அஷத்ட , புற உத்ஶகத்டடன் ஸ்கரர்ஶமவ இக்கற 

தடம் ரன் ஶஜறங்க் புல் (1980). இந் தடத்றற்கும் தரல் ஸ்க்ஶடர்ரன் றஷக்கஷ 



லறணரர். இந் தடம் டி றஶரறற்கு சறநந் டிகபைக்கரண ஆஸ்கரர் றபைஷ வதற்பொ 

ந்ட. ஶஜக் வனரரடர ன்ந குத்டசண்ஷட வீரறன் ரழ்க்ஷகஷ தற்நற தடம் இட. 

கபைப்பு வள்ஷபறல் டுக்கதட்ட இந் தடம், வீண கபைப்பு வள்ஷப 

றஷப்தடங்கபறன் ரறஷசறல் பக்கற இடத்ஷ கறக்கறநட. 

அன் தறன் அர் சறன சறநந் தடங்கஷப இக்கறணரலும், அர் லண்டும் பத்றஷ 

தறத்ட குட்வதனரஸ் (1990) தடத்றல் ரன். இடவும் எபை றஜ ரஃதறரஷ தற்நற 

தடம் ரன்.  ஸ்கரர்ஶமவ  வதபைம்தரலும் றஜ ணறர்கபறன் ரழ்க்ஷகஷ லறஶ 

தடங்கஷப உபைரக்குரர். ணறடம் அஷ ஆப் தடங்கள் ஶதரல் 

கரட்சறபறக்கரதடி தரர்த்டக் வகரள்ரர். சறணறர ன்தட வதரலடஶதரக்கு ஊடகம் 

ன்தஷ அர் ரன்கு உர்ந்ட ஷத்றபைப்தரல், அர் தடங்கபறல் சுரஸ்த்றற்கு 

குஷந இபைக்கரட. ஶலும், புட உத்றகஷப ஶற்வகரள்ப அர் ன்பொஶ 

ங்கறறல்ஷன. இர் தடங்கபறல் தடத்வரகுப்தறற்கும் ஆடிஶரகறரதறக்கும் அறக 

பக்கறத்டம் வகரடுக்கப்தட்டிபைக்கும். சறநப்தரண தடத்வரகுப்தறன் பனம் கஷஷ 

அடுத் பத்றற்கு டுத்டச் வசல்ன படிபெம் ன்தஷ உர்றர் அர். ஶஜறங் புல் 

வரடங்கற ரல்ஸ்ட்ரலட் ஷ அர் தடங்கலக்கு தடத்வரகுப்பு வசய்டபைகறநரர் 

வல்ர சூன்ஶக்கர் டம் வதண்ற. வல்ர சறநந் தடத்வரகுப்தறற்கரக பன்பொ 

பஷந ஆஸ்கரர் றபைஷ வன்பொள்பரர். பன்பொபஷநபெம் 

ஸ்கரர்ஶமவறன்  தடங்கலக்கரக ரன் அந் றபைடகஷப வதற்நரர் ன்தட 

குநறப்தறடத்க்கட. 

ஸ்கரர்ஶமவறன் றஷ வரற அனரறரணட. சறநப்தரண றசுல்கபறன் பனம் கஷ 

வசரல்லும் றநம்தஷடத்ர் அர். இந்றரறன் அடரக் கஷ்ப், வகௌம் ஶணன் 

ஆகறஶரரறன் தடங்கபறல் ஸ்கரர்ஶமவறன்  றஷவரறறன் ரக்கத்ஷ றஷந 

தரர்க்கனரம். 

ஸ்கரர்ஶமவறன் தடங்கபறல் தறபுரறந் தனபைம் ஆஸ்கர் றபைடகஷப குறத்டக் 

வகரண்டிபைக்க, அர் ஆஸ்கரர் றபைட ரங்கறட 2007-றல் ரன். டிதரர்டட் (2006) 

தடத்றற்கரக அர் அந் றபைஷ வதற்நரர். இன்வதர்ணல் அஷதர்ஸ் ன்ந சலண தடத்ஷ 

லற உபைரக்கதட்ட இந் தடத்றல், டிகரப்ரறஶர, ரட் ஶடன், ஜரக் றகல்சன் ண 

எபை ஸ்டரர் தட்டரபஶ டித்றபைக்கும். ஶதரலீஸ் உபரபறரண எபை கரரகன் 



ரஃதறர கூட்டத்ஷ தறடிக்க அந் கூட்டத்றல் ரபொஶடத்றல் டேஷரன். ஶதரலீஸ் 

அறகரரறரண இன்வணரபை கரரகன், அஶ ரஃதறர கூட்டத்ஶரடு வரடர்பு 

ஷத்றபைப்தரன். இபொறறல் ரர் வற்நற வதபொகறநரர்கள் ன்தஶ கஷ. இந் தடத்றற்கு 

தறன் அர் ட்டர் னரண்ட் ன்ந ஶணரத்ட த்ரறல்னர் தடத்ஷபெம், யளஶகர ன்ந 

பீரறட் தடத்ஷபெம் இக்கறணரர். இப்ஶதரட ன்டஷட லதத்ற என்நரட றல் 

ரல் ஸ்ட்ரலட் தடத்ஷ இக்கற, லண்டும் ஆஸ்கர் றபைறற்கு தரறந்டஷக்கப் 

தட்டிபைக்கறநரர். அர் றபைஷ வன்நரலும், வல்னரறட்டரலும் அர் உனக 

சறணறரறல் ணக்வகன்பொ எபை றந் இடத்ஷ தறடித்டக்வகரண்டரர் ன்தஶ உண்ஷ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



கிோவிட்டியும் ஆஸ்கோரும் 

கடந் ஆண்டு வபறரண ஷனஃப் ஆப் ஷத தடத்றற்கும் இந் ஆண்டு வபறரகற 

வற்நறகரக ஏடிக்வகரண்டிபைக்கும் கறரறட்டி தடத்றற்கும் எபை எற்பொஷ உண்டு. 

டுக்கடலில் ன்ணந்ணறரக த்பறக்கும் சறபொஷண தற்நற தடம் ஷனஃப் ஆஃப் ஷத. 

றண்வபறறல் உறபைக்கு ஶதரரடும் வதண்ஷ தற்நற சறன்ஸ் தறக்ஷன் தடம், 

கறரறட்டி. இண்டு தடங்கலஶ, ன்ணம்தறக்ஷக இபைந்ரல் த்ஷக ஆதத்ரண 

சூஷனபெம் றர்வகரள்பனரம் ன்ந கபைத்ஷஶ பன்ஷக்கறன்நண. ஷனஃப் ஆப் ஷத 

தன ஆஸ்கரர் றபைடகஷப குறத்ட ஶதரன கறரறட்டி தடபம் றபைக்கும் ஆஸ்கரர் 

றரறல் ரபரண றபைடகஷப குறக்கும் ண றர்தரர்க்கப்தடுகறநட. 

சறன்ஸ் தறக்ஷன் தடம் ன்நடம் புரறர தன அநறறல் ஶகரட்தரடுகஷப றரறத்ட 

ம்ஷ குப்புரர்கள் ண ண்ஶண்டரம். இட றகவும் பறஷரண லீணறரண 

றஷப்தடம். தடத்றல் அநறறல் ஶகரட்தரடுகஷப றட ஆன்றக கபைத்டக்கலம், 

த்டங்கலஶ அறகம் இபைக்கறன்நண. 

றண்வபற வீர் ரட் வகௌனஸ்கற (ஜரர்ஜ் க்லூணற) ன்டஷட கஷடசற றண்வபற 

தத்ஷ வற்நறகரக படித்டறட ஶண்டும் ன்பொ கணவுகண்டு வகரண்டிபைக்க, 

றண்வபறறல் ற்தடும் றதத்ரல் றண்கனம் தலரகறநட. அட குலறல் இபைக்கும் 

அஷணபைம் இநந்ட ஶதரக, அபைம் டரக்டர் ரறரன் ஸ்ஶடரன் (சரண்ர புல்னக்) ட்டும் 

உறர் தறஷக்கறன்நணர். ரறரன் ஸ்ஶடரணறற்கு அட பல் றண்வபற 

தம்.  ப்தடிரட அங்கறபைந்ட ப்தறத்டறட ஶண்டும் ண இபைபைம் 

படிவுவசய்கறன்நணர். எபை கட்டத்றல் ரரட எபைர் ரன் தறஷக்க படிபெம் ன்ந 

சூழ்றஷன ற்தட, ரட் ன் உறஷ றரகம் வசய்கறநரர். இபொறறல் ரறரன் ஸ்ஶடரன் 

ணறரக ஶதரரடி பூறஷ ப்தடி அஷடகறநரர் ன்தஶ தடத்றன் லறக் கஷ. தடத்றன் 

கஷ பலக்க றண்வபறறல், பூறலிபைந்ட 600 கற.ல உத்றல், டக்கறநட. அங்ஶக 

ல்னரம் றந்டவகரண்ஶட இபைக்கறன்நண. கரதரத்றங்கலம் றக்கறன்நணர். 

ஶர்த்றரண, றகவும் புடஷரண எபறப்தறறன் பனம் றண்வபறறல் றக்கும் 

உர்ஷ தரர்ஷரபர்கலக்கும் ற்தடுத்ற இபைக்கறன்நணர். 

பல தடத்ஷபெம் ன் ஶரபறல் சுக்கறநரர் தடத்றன் கரரகற சரண்ர புல்னக். இண்டு 

கரட்சறகபறல் ட்டுஶ அரறன் பகத்ஷ வபறரக தரர்க்க படிபெம். ற்நதடி தடம் 



பலக்க ஸ்ஶதஸ் சூட் அறந்ஶ டித்றபைக்கறநரர். வபொம் ரய்ஸ் ரடுஶனன் பனபம், 

உடல் அஷசவு பனபம் றண்வபறறல் உறபைக்கு ஶதரரடும் வதண்றன் ணறஷனஷ 

அபைஷரக வபறப்தடுத்றறபைக்கறநரர். பல தடத்ஷபெம் எபை சறநற கறபேப் வசட்டில் 

உபைரக்கறபெள்பணர். அணரல் எவ்வரபை ரலம் தத்ட றஶத்றற்கு ஶல் அந் 

கறபேப் வதட்டிக்குள்ஶபஶ அஷடந்ட கறடக்க ஶண்டுரம். அவ்பவு வணக்வகட்டு 

அர் சறநப்தரக டித்றபைப்தணரல் அடுத் ஆண்டு சறநந் டிஷகக்கரண ஆஸ்கரர் 

றபைஷ அர் வல்ரர் ண தனபைம் றர்தரர்க்கறன்நணர். தடத்றன் டஷ 

கரதரத்றத்றல் டித்றபைக்கும் ஜரர்ஜ் க்லூணற லண்டும் ரன் எபை ஶர்ந் டிகர் ன்பொ 

றபதறத்றபைக்கறநரர். ஶகலிரக ஶதசுட வரடங்கற, ரறரன் ஸ்ஶடரணறற்கு ணஷரறம் 

ஊட்டும் ஷகறல் ஶதசுட ஷக்கும், பறர்ச்சறரண டிப்ஷத வபறப்தடுத்டகறநரர். 

இந் தடத்ஷ த்பதரக உபைரக்க ஶண்டும் ன்தற்கரக கறட்டட்ட ரன்கஷ 

பைடங்கள் ஶதரரடிறபைக்கறநரர் இந் தடத்றன் இக்குணர் அல்ஃஶதரன்சர வகௌரன். 

இர் ன் கன் ஶஜரணர வகௌரடடன் இஷந்ட இப்தடத்றன் றஷக்கஷஷ 

லறபெள்பரர். கறரறட்டி ன்டஷட கணவு றஷப்தடம் ன்பொ குநறப்தறடும் இர், இந் 

தடத்றற்வகண தறத்றஶகரக தன புற வரறல்டேட்தங்கஷப கண்டுதறடித்ரகவும் 

குநறப்தறடுகறநரர். இந்தடத்றன் பனம் உனகறன் ஷன சறநந் இக்குணர்கள் தட்டிலில் 

இர் இடம்தறடித்றபைப்தறல் ஆச்சர்ம் என்பொறல்ஷனஶ ! 

தடத்றன் றக வதரற தனம் எலிடிஷப்பு. டரல்தற அட்ஶரஸ் ன்ந புற 

வரறல்டேட்தத்ஷ தன்தடுத்ற எலிப்தறவு வசய்டள்பணர். உண்ஷறல் 

றண்வபறறல் எலி இபைக்கரட. எபை வதரபைஷப வரடுன் பனம் லம் 

அறர்ஷனகபறன் பனம் ரன் சப்த்ஷ உர்ந்ட வகரள்ப படிபெம். இஷ கபைத்றல் 

வகரண்டு றகவும் றத்றரசரண பஷநறல் எலிடிஷப்பு வசய்றபைக்கறநரர்கள். இந் 

தடத்ஷ பப்தரறர எபற-எலி வரறல்டேட்த சற வகரண்ட றஷ அங்கறல் தரர்த்ரல் 

இந் றத்றரசத்ஷ உனரம். ஶலும் டரல்தற றபொணபம் இந் தடத்றன் பனம் 

அறக னரதம் அஷடந்றபைக்கறநட. கறரறட்டி தடம் வதபைம் வற்நறவதற்பொறட்டரல், தன 

யரலிவுட் தஷடப்தரபறகள் ங்கபறன் தடங்கபறல் அட்ஶரஸ் வரறல்டேட்தத்ஷ 

தன்தடுத் ஆர்ம் கரட்ட வரடங்கறறட்டணர். 

இட எபைபுநறபைக்க, வபொம் வரறல்டேட்தத்ஷ ட்டும் ம்தற தடத்ஷ டுக்கரல், தன 

த்டங்கஷபபெம் தடத்றல் புகுத்றறபைக்கறநரர் இக்குணர். ரபைக்கரக எபை ணறன் ர 

ஶண்டும், ணறடக்கு அப்தரற்தட்ட சக்ற என்பொ இபைக்கறநர, ன்தண ஶதரன்ந தன 



ஶகள்றகலக்கு ரறரன் ஸ்ஶடரன் கரதரத்றம் பனம் தறல் வசரல்லிறபைக்கறநரர் 

இக்குணர். ற்ந சறன்ஸ் தறக்ஷன் தடங்கள் ஶதரல் வபொம் தறம்ரண்டத்றற்கு ட்டும் 

பக்கறத்டம் வகரடுக்கரல், ணறஷ, ம்தறக்ஷக, அன்பு, தரசம் ஶதரன்ந 

றடங்கலக்கும் பக்கறத்டம் வகரடுத்றபைப்தட தடத்றற்கு தனம். 

யரலிவுடில் தறம்ரண்டரண தடங்கள் தன டுக்கப்தட்டரலும், வகுசறன தடங்கள் 

ட்டுஶ உனக அபறல் தறதனரகறன்நண. உனக அபறல் எபை தடம் வகரண்டரடப் 

தடஶண்டுவணறல், அந் தடத்றன் கஷ அஷணத்ட ப்பு க்கபரலும் சறக்கும்தடி 

இபைக்க ஶண்டும். ஶக்கறங்கும் அசரத்ற த்றல் இபைக்க ஶண்டும். ஷடட்டரணறக், 

ஜழரசறக் தரர்க், அரர் ஶதரன்ந தடங்கஷப இற்கு உரரக வசரல்னனரம். 

அந்ஷகறல் இப்ஶதரட உனக சறணறரறல் இன்வணரபை ஷல்கல்னரக அஷந்டறட்ட 

கறரறட்டி ஆஸ்கரர் தந்த்றல் வற்நற வதபொகறநஶர இல்ஷனஶர தனஶகரடி க்கபறன் 

ணஷ ற்கணஶ வற்நறக்வகரண்டுறட்டட. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



தி கோஞ்ஜூரிங் 

உண்ஷ சம்தங்கஷப அடிப்தஷடரக வகரண்டு டுக்கப்தடும் ஶதய் தடங்கலக்கு 

ப்வதரலடஶ வுசு அறகம். அந் ஷகறல், அவரறக்கரறல் டந் எபை உண்ஷ 

சம்தத்றன் றஷ டிஶ, அண்ஷறல் வபறரண, ற கரஞ்ஜழரறங். உனகபறல் 

வதபைம் ஶற்ப்ஷத வதற்பொபைம் இந் தடத்றல் அப்தடி ன்ண ரன் இபைக்கறநட ன்பொ 

தரர்த்டறடுஶரம். 

வதஶரன் ம்தறர், ங்கள் ந்ட கள்கலடன் புட வீட்டிற்கு குடி புகுகறநரர்கள். 

ஆணரல் அர்கபறன் வசல்ன ரய் ட்டும் வீட்டிற்குள் கரனடி டுத்ட ஷக்க பொக்கறநட. 

அர்கள் அஷ வதரறரக டுத்டக் வகரள்பரல், புட வீட்டில் பல் ரள் வதரலஷ 

சந்ஶரசரக கறக்கறன்நணர். பொரள் அர்கபறன் வசல்ன ரய் ரசலில் இநந்ட 

கறடக்கறநட. அன்நறலிபைந்ட, றணபம் அஶ இடத்றல், புநரக்கள் வசத்ட 

றலகறன்நண.  வீட்டில் உள்ப அஷணத்ட கடிகரங்கலம், றடிற் கரஷன 3.07-க்கு றன்பொ 

றடுகறன்நண. சுற்நறல் ரட்டப்தட்டிபைக்கும் தடங்கள் கலஶ ற வரடங்குகறன்நண. 

வீட்டிடள் ஶர வகட்ட சக்ற இபைக்கறநட ன்தஷ அர்கள் றகவும் ரரக புரறந்ட 

வகரள்கறன்நணர். 

ன்ண வசய்ட ன்பொ வரறரட றறக்கும் வதஶரன் ம்தறர், இபொறறல் அரடஷ் 

சக்றகஷப தற்நற ஆரய்ச்சற வசய்பெம், ரன் ம்தறரறன் உறஷ ரடுகறநரர்கள். 

அர்கள் வீட்டிற்கு ந்ட ஆரய்ச்சற வசய் தறன்ணர் ரன் வரறகறநட, வீட்டில் எபை ஶதய் 

ட்டும் இல்ஷன, ஶதய்கள் இபைக்கறன்நண ன்பொ. ஆபொ ட ஶதய் பல், 60 ட ஶதய் 

ஷ வீட்டிடள் றஷந ஶதய்கள் இபைக்கறன்நண. அறல் சறன ஶதய்கள் ல்ன ஶதய்கள். 

அர்கபரல் ந் ஆதத்டம் இல்ஷன. அந் வீட்டில் இபைப்தறஶன வகரடூரண ஶதய் 

தரத்ஶசதர ன்வநரபை வதண் ஶதய். அந் ஶதஷ வபறஶற்நறணரல் அந் வீட்டில் 

அஷற றபைம்தற றடும் ன்பொ படிவு வசய்கறன்நணர் வதஶரன் ம்தறர். ஶதய் ஏட்ட 

ஶண்டுவணறல், அந் ஊர் ஶரனத்றடறபைந்ட அடற வதந ஶண்டும். அந் 

வீட்டிடள் ஶதய் இபைக்கறநட ன்தற்கரண ஆரங்கஷப சர்தறத்ரல்ரன் அடற 

பைஶரம் ன்கறநட சர்ச் கறட்டி. அர்கள் ஆரங்கஷப ரர் வசய்டக் 

வகரண்டிபைக்கும் ஶஷனறல், அந் வீட்டு வதண்றரண கஶரலின் வதஶரடக்கு 



ஶதய் தறடித்டறடுகறநட. அள் ன் கள்கஷபஶ வகரல்ன பல்கறநரள். இபொறறல் ஶதய் 

வன்நர, இல்ஷன, ரன் ம்தறர் வன்நரர்கபர ன்தஶ லற கஷ. 

தடத்றன் கஷ ன்ணஶர க்கரண ஶதய் தட கஷ ரன். ஆணரல், அஷ வசரன்ண 

றத்றல் றஷந றத்றரசம் கரட்டிறபைக்கறநரர்கள். தடத்றல் றர்தரர றகறல் 

பைங்கள் றஷந இபைக்கறநட. உரரக, ரபெம் கலம் கண்ரபச்சற ஆடும் எபை 

கரட்சறறல், ஶதபெம் ஆட்டத்றல் ஶசர்ந்ட வகரள்கறநட. அட ஶதய் ன்பொ வரறபெம் ஶதரட 

அந் ரய் ட்டும் டுங்கறல்ஷன, தரர்ப்தர்கலம் டுங்குகறநரர்கள். இட ஶதரன்ந, 

றபொறபொப்தரண றஷக்கஷஶரடு, றகறலூட்டும் தறன்ணற இஷசபெம், சவுண்ட் 

வதக்டஸ்சும் ஶசர்ந்ட வகரள்ரல், தடம் சலட் ட்ஜ் த்ரறல்னரக உபைவடுத்ட, ம்ஷ 

றட்டுகறநட. 

உனக சறணறரறல், தன பைடங்கபரக ஶதய் தடங்கள் ந்ட வகரண்டுரன் இபைக்கறன்நண. 

ஆணரல் கரஞ்ஜழரறங் அபறற்கு சறநந் தடம் றல்ஷன ண தனபைம் இந் தடத்ஷ 

தற்நற தரரட்ட வரடங்கறறட்டணர். இந் தரரட்டுக்கள், அஷணத்டம் தடத்றன் 

இக்குணஷஶ ஶசபைம். இந் தடத்ஷ றகவும் சறநப்தரக இக்கறறபைப்தர் ஶஜம்ஸ் 

ரன். இர், உனகபறல் றகவும் தறதனரண ‘சர’ (Saw) தடத்றன் பனம் இக்குணரக 

அநறபகரணர். இட ஷ இர் டுத் ல்னர தடங்கலம் றகறல் தடங்கஶப. 

அவரறக்கரறல் இந் தடம் அறக ஶற்ஷத வதற்பொள்பரல் இஷ யரலிவுட்டின் 

‘யரர் கறங்’ ன்பொ அஷக்க வரடங்கறறட்டணர். இபைஷட ல்னர தடங்கபறலும், 

த்ரல் வசய்ப்தட்ட எபை வதரம்ஷ இடம்வதற்நறபைக்கும். இந் தடத்றலும் அப்தடி எபை 

வதரம்ஷ பைகறநட. அடவும் ன் தங்கறற்கு ம்ஷ தபபொத்றறட்டு வசல்கறநட. 

இந் தடம் ட்டும் சுரஸ்ரக இபைக்கறல்ஷன. தடம் உபைரண றபம் 

சுரஸ்ரகஶ இபைக்கறநட. 1971-றல் அவரறக்கரறன் ஶரட் லறல் உள்ப எபை 

வீட்டில் டந் சம்தத்ஷ ரன் இப்ஶதரட தடரக உபைரக்கற இபைக்கறன்நணர். அந் 

வீட்டில் எபை கரனத்றல் சறத் சூணறக்கரரற, டெக்கறட்டு ற்வகரஷன வசய்ட 

வகரண்டிபைக்கறநரள். அள் ரன் அந் வீட்டில் ஶதரக அஷனந்ட, அங்ஶக குடிறபைந் 

அஷணஷபெம் வரந்வு வசய்றபைக்கறநரள். ரன் ம்தறர் (ட் ரன், வனரஷன் 

ரன்) ரன் அஷ கண்டுதறடித்றபைக்கறநரர்கள்.  அவரறக்கரறல், அரடஷ் 



சக்றகஷப தற்நற ஆரய்ச்சற வசய்றல் ஶதர்வதற்நர்கள் இர்கள். யரலிவுட்டில் ந் 

சறன பக்கற ஶதய் தடங்கள், இர்கபறன் வசரந் அடதத்றலிபைந்ட உபைரணஷஶ. 

கறட்டட்ட இபைதட ஆண்டுகபரக, தனபைம் இந் தடத்ஷ உபைரக்க பன்பொ 

ஶரற்பொள்பணர். இபொறறல் ரன் இற்கு வற்நறகரக றஷடிம் 

வகரடுத்டறட்டரர். 

அவரறக்கரறல், எபை றஷங்கறல், இந் தடத்ஷ தரர்த் சறகர்கள் தனபைம் தந்ட 

டுங்கறறபைகறநரர்கள். அணரல், அந் றஷங்க றர்ரகம், எபை தரறரறரஷ 

ஷத்றபைக்கறநட. எவ்வரபை கரட்சற படிந்டம், அந் தரறரறரர், க்கலக்கு ண 

ஷரறம் ஊட்டும் ஷகறல், கவுன்சறலிங் வகரடுத்ட றட்டு ஶதரகறநரரம். இட எபை 

ரர்வகட்டிங் உத்ற ன்கறநரர்கள் றர்சகர்கள்.    

இந் தடம் றக சறநந் யரர் தடரக உபைரணற்கு பக்கற கரம், இக்குணரறன் 

ணறத்றநஷரன். எபை சறநந் ஶதய் தடம் ப்தடி இபைக்கஶண்டும் ன்தற்கு இந் 

தடம் சரறரண உரம். ஶதய் தறசரசு ஶதரன்நற்நறல் ம்தறக்ஷக இல்னரர்கலக்கும் 

இந் தடம் றச்சம் தறடிக்கும். 

  

 

 

 

 

 

 

 



சூப்பர் ரன்-75 

உனகறன் றக வதரற சூப்தர் யலஶரரக கபைப்தடும் சூப்தர்ஶன், பன்பலில் 

றல்னணரகரன் உபைரக்கப்தட்டரர் ன்நரல் ம்தபடிகறநர? ஆம். 1933-றல், எபை 

ஆங்கறன சறபொகஷறல் றல்னணரக அநறபகரண சூப்தர் ஶன் றக ஶகரக பர்ந்ட 

யலஶரரண கஷஷ தரர்க்கும் பன்பு, அண்ஷறல் வபறரண ஶன் ஆப் ஸ்டீல் 

தடத்ஷ தற்நற தரர்த்டறடுஶரம். 

ஶன் ஆப் ஸ்டீல், சூப்தர் ஶணறன் சரகசங்கஷப ட்டும் ஷப்தடுத்ற டுக்கப்தட்ட 

தடன்பொ. அஷணபைம் அநறந் சூப்தர் ஶன் னரற்ஷந புற தரறறல் வசரல்லும் 

தடம் இட. க்ரறப்டரன் கறகத்ஷ ஶசர்ந் றஞ்ஞரணற, ஶஜரர்-ல். க்ரறப்டரன் அறப் 

ஶதரகறநட ன்பொ வரறந்டம், புறரக தறநந் ன் குந்ஷஷ றண்கனத்றல் ஷத்ட 

ஶபொ கறகத்றற்கு அடப்தற றடுகறநரர். அந் குந்ஷ பூறஷ ந்ட அஷடகறநட. அந் 

குந்ஷஷ டுத்ட பர்க்கும் வகன்ட் ம்தறர், அந் குந்ஷக்கு கறபரர்க் வகன்ட் 

ன்பொ வதரறடுகறன்நணர். ன்ணறடம் அசரரரண சக்ற இபைப்தஷ கறபரர்க் 

உர்ந்டவகரள்கறநரன். ன் பர்ப்பு ந்ஷறன் பனம், ரன் ரர் ன்ந உண்ஷஷ 

அன் வரறந்டவகரள்கறநரன். இந்றஷனறல் க்ரறப்டரன் கறகத்றன் றல்னணரண, வஜணல் 

ஜரட் கறபரர்க்ஷக வகரள்ப பூறக்கு பைகறநரன். கறபரர்க், ப்தடி அந் றல்னஷண 

வன்பொ சூப்தர் ஶணரக உபைரகறநரன் ன்தஷ றபக்குகறநட இந்ப்தடம். 

தறதன இக்குணர் கறரறஸ்ஶடரதர் ஶரனன், இந் தடத்றன் கரசறரறர்கபறல் எபைர். ஶதட் 

ஶன் கரதரத்றத்றற்கு புற தரறரத்ஷ வகரடுத்ர் இர்ரன். அஶ ஶதரல் 

சூப்தர் ஶன் கரதரத்றத்ஷபெம் வீணரக உபைரக்கறபெள்பரர். தடத்றல் அட ‘டச்’ 

றஷந இபைக்கறநட. றஷக்கஷஷ ரன் லீணறர் பஷநறல் வசரல்லிறபைப்தட 

தடத்றன் சுரஸ்த்ஷ ஶலும் கூட்டுகறநட.  இபைந்டம் தடத்றல் லபத்ஷ சற்பொ 

குஷநத்றபைக்கனரம். 

வபொம் சூப்தர் ஶணறன் சரகசங்கஷப ட்டும் இந் தடத்றல் றர்தரர்த்ரல் ரற்நஶ 

றஞ்சும். சூப்தர் ஶன் கரதரத்றத்ஷ உனகறற்கு லண்டும் அநறபக தடுத்டஶ இந் 

தடத்றன் பக்கற ஶரக்கம். அணரல், அட சரகசத்றற்கு அறக பக்கறத்டம் 



ப்தடறல்ஷன. ஆணரல் றச்சம் புற தரறரத்றல் இன்டம் சறன சூப்தர் ஶன் 

தடங்கள் பைங்கரனத்றல் பைம் ண ரம் றர்தரர்க்கனரம். 

1933-ஆம் ஆண்டு வஜர்ரற, ஶஜர ன்ந இண்டு ண்தர்கபரல் உபைரக்கப்தட்ட 

கரதரத்றஶ ‘சூப்தர்ஶன்’. அர்கள், ற வறன் ஆப் சூப்தர்ஶன் (The Reign of 

Superman) ன்ந சறபொகஷறல் ‘சூப்தர் ஶன்’ ன்வநரபை றல்னஷண உபைரக்கறணரர்கள். 

அன் உனகத்ஷஶ கட்டி ஆப பல்கறநரன். அந் கரதரத்றம் அறகம் 

ஶதசப்தடரரல், அஷண யலஶரரக ரற்நற, 1938 ஆம் ஆண்டு பல் சூப்தர் ஶன் 

கரறக்ஷக வபறறட்டரர்கள். அன்பொபல் இன்பொஷ, 75 பைடங்கபரக உனக 

சறகர்கஷப கர்ந்ட பைகறநரர் ‘சூப்தர் யலஶர’ சூப்தர்ஶன். 

வரடக்கத்றல் சூப்தர் ஶடம் ரதறன் யழஷட ஶதரன எபை சரர கரதரத்றம் ரன். 

சட்டத்டக்கு கட்டுதடுஷ றட, றரத்றற்க்கு கட்டுப்தடுஷ ரன் அர் 

றபைம்புரர். சூப்தர்ஶஷண உபைரக்கற வஜர்ரற, ஶஜர ஆகறஶரர் இடட சரரறகள் 

ன்தரல், ஆம்த கரன சூப்தர் ஶடம் இடட சரரறரகஶ இபைந்ரர். ஶலும் அரறடம் 

தநக்கும் சக்ற இபைக்கறல்ஷன. தறன், 1940-றல் வனக்ஸ் லூத்ர் ன்ந றல்னன் 

கரதரத்றத்ஷ உபைரக்கறணரர்கள். அர்ரன் சூப்தர்ஶணறன் தறரண றரற. றக 

றநஷரண இந் றல்னன் கதரத்றத்ஷ உபைரக்கற தறன்ரன், சூப்தர் ஶஷணபெம் 

அசரரரண வீணரக உபைரக்கறணரர்கள். சூப்தர் ஶடக்கு தநக்கும் சக்ற உட்தட 

தன சக்றகள் ந்ண. இப்தடி றக தறதனரக, கரறக் உனகறல் பர்ந்ட ந் சூப்தர் 

ஶஷண 1992-ஆம் ஆண்டு வகரன்பொறட்டரர்கள். அற்கு ரசகர்கள் கடும் றர்ப்பு 

வரறறக்கஶ, லண்டும் சூப்தர்ஶன் உறர்த்வலந்ரர். 

கரறக் உனஷக தன ஆண்டு கரனம் ஆண்ட சூப்தர் ஶன், 1951-ஆம் ஆண்டு ‘சூப்தர் ஶன் 

அண்ட் ஶரல் வன்’ ன்ந தடத்றன் பனம் றஷத்டஷநறல் டேஷந்ரர். வபொம் 

ம்தத்வட்டு றறடம் ட்டும் ஏடும் இந் தடத்றல் கரரகணரக டித்ர் ஜரர்ஜ் 

ரலவ்ஸ். ஆணரல் பல் பல லப சூப்தர்ஶன் தடம் 1978-ஆம் ஆண்டுரன் வபறரணட. 

‘சூப்தர்ஶன்’ ன்பொ வதரறடப்தட்ட இந் தடத்றல் சூப்தர்ஶணரக கறரறஸ்ஶடரதர் ரலவ்ஸ் 

டித்றபைந்ரர். இன்நபவும், சூப்தர்ஶன் கரதரத்றம் ன்நடம் உடஶண றஷணவுக்கு 



பைம் டிகர் இர்ரன். இர் வரத்ம் ரன்கு தடங்கபறல் சூப்தர் ஶணரக 

டித்றபைக்கறநரர். இர் டித்ட 1987 ஆம் ஆண்டு வபறந் சூப்தர்ஶன் ரன்கரம் 

தரகம் சரறரக ஏடரரல், கறட்டட்ட இபைதட பைடங்கள் சூப்தர்ஶஷண ம்ரல் 

சறணறரறல் தரர்க்கபடிறல்ஷன. 2006-றல், சூப்தர்ஶன் ரறடர்ன்ஸ் ன்ந தடத்றன் 

பனம் லண்டும் றஷறல் ஶரன்நறணரர் சூப்தர்ஶன். அந் தடத்றன் வற்நற ந் 

ம்தறக்ஷகறல், ஶன் ஆப் ஸ்டீல் தடத்ஷ டுத்டள்பணர். ஶன் ஆப் ஸ்டீல் தடத்றல் 

வீண சூப்தர்ஶணரக ரழ்ந்றபைப்தர் வயன்நற கரறல். 

இற்கறஷடறல் 1984-றல் சூப்தர்ஶகர்ள் ன்வநரபை தடபம் ந்ட. ஆணரல் தடம் சரற 

ஏடறல்ஷன. சூப்தர் ஶன் தடங்கபறஶனஶ அறக ஷ்டத்ஷ சந்றத் தடபம் இடரன். 

இடஷ வபறந் சூப்தர் ஶன் தடங்கபறல் சூஷன ரரற குறத் தடம் 1978-ஆம் 

ஆண்டு வபறந் ‘சூப்தர்ஶன்’ ன்ந தடஶ. சூப்தர் ஶன் ரறடர்ன்ஸ் ன்ந தடபம் 

வதரற அபறல் னரதம் ஈட்டிட. இந் சரஷணஷ ஶன் ஆப் ஸ்டீல் றச்சம் 

பநறடித்டறடும். அந் அபறற்கு ஶன் ஆப் ஸ்டீல் தரக்ஸ் ஆதறசறல் சக்ஷக ஶதரடு 

ஶதரடுகறநட. 

சூப்தர் ஶன் கரதரத்றத்ஷ கடவுபறன் டிரக கபைடதர்கலம் அவரறக்கரறல் 

இபைகறநரர்கள். வதரடரக, சூப்தர் ஶன் ரஷபெம் வகரஷன வசய் ரட்டரர். ஆணரல், 

ஶன் ஆப் ஸ்டீல் தடத்றன் இபொறறல் றல்னஷண வகரன்பொ றடுகறநரர். இணரல், சூப்தர் 

ஶணறன் புணற ன்ஷ வகட்டுறட்டரக தனர் றர்ப்பு குல் லப்புகறன்நணர். 

ன்ணரன் சூப்தர் ஶன் அவரறக்கரறன் கனரசர சறன்ணரக கபைப்தட்டரலும், 

சூப்தர்ஶன் தடங்கபறல் டிக்க தனர் ங்குகறன்நணர். சூப்தர் ஶன் தடங்கபறல் 

டிப்தர்கலக்கு ரட அசம்தரறம் ஶபைம் ன்வநரபை ம்தறக்ஷக றனவுவுஶ 

அற்கு பக்கற கரம். சூப்தர் ஶணரக டித் தனர் அகரன ம் அஷடந்டள்பணர். 

ஜரர்ஜ் ரலவ்ஸ் குண்டடி தட்டு இநந்ரர். கறநறஸ்ஶடரதர் ரலவ்ஸ், குறஷறல் இபைந்ட கலழ் 

றலந்ட தரஷனஸ் ஆகற இநந்ரர். இவல்னரம் பட ம்தறக்ஷக ன்கறநரர் சூப்தர்ஶன் 

ரறடர்ன்ஸ் தடத்றல் டித் தறரண்டன் பத். 

ட ப்தடி இபைந்ரலும், உனகறன் ற்ந சூப்தர் யலஶரக்கலக்வகல்னரம் பன்ஶணரடிரண 

சூப்தர் ஶடக்கு வுசு ன்பொஶ குஷநரட ன்தற்கு சரன்பொரன் ஶன் ஆப் ஸ்டீல் 



தடத்றற்கு கறஷடத்றபைக்கும் ஶற்ப்பு. இந் தடம், ஶடறட் ஶகரர், ஶரனன், ஜரக் 

ஸ்ஷணடர் ஶதரன்ந தன தறதன தஷடப்தரபறகபறன் ணறத்றநஷரல் உபைரணட. 

அர்கள் இஷந்ட சூப்தர்ஶடக்கு வீண டிம் வகரடுத்றபைக்கறநரர்கள். 

சூப்தர்ஶணறன் ஆஷடஷபெம் ரற்நற டிஷத்றபைக்கறநரர்கள். அணரல் இன்டம் 

ரண சூப்தர் ஶன் தடங்கஷப பைங்கரனத்றல் றர்தரர்க்கனரம். இண்டு 

ஷனபஷநக்கு ஶல் ஆட்சற வசய்ட பைம் சூப்தர்ஶன், அடுத் ஷனபஷநஷ கட்டி 

ஶதரட்டரலும் ஆச்சர்ப்தடுற்கறல்ஷன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



சினிோ ரட் இன் சனீோ 

உனகறஶனஶ அறக தடங்கள் ரரறக்கும் ரடுகபறன் தட்டிலில் பன்நரட இடத்றல் 

இபைக்கும் ரடு சலணர. அவரறக்கரவும் இந்றரவும் பஷநஶ பல் ற்பொம் இண்டரம் 

இடத்றல் இபைக்கறன்நண. சலணரறல் தஷடப்பு சுந்றம் குஷநவு ன்தரல், சலண 

சறகர்கபறன் றர்தரர்ப்ஷத சலண தஷடப்தரபறகபரல் பூர்த்றவசய் படிறல்ஷன. 

அணரல் சலணர்கள் யரலிவுட்ஷட ஆரறக்கத் வரடங்கறறட்டணர். றஷபவு, சலணரறல் 

ஆண்டுக்கு தன டைபொ தடங்கள் ரரறக்கப்தட்டரலும், சலணர அறகம் கல்னரக் கட்டுட 

யரலிவுட் தடங்கபறன் பனஶ.. 

1960-கபறல் சலணரறல் டந் கனரச்சர புட்சறறன் றஷபவு, அங்கு வதபைம்தரனரண 

தஷ சலண தடங்கள் ஷட வசய்ப்தட்டட. வபறரட்டுப் தடங்கஷப சலணரறல் 

றஷறட படிர றஷன ற்தட்டட. புறரக டுக்கப்தடும் தடங்கலக்கும் றஷந 

கட்டுதரடுகள் றறகப்தட்டட. 1980-கலக்கு தறன் இந் றஷன வகரஞ்சம் வகரஞ்சரக 

ரநறட. றஷப்தடத்டஷநறன் லட இபைந் கட்டுதரடுகள் பர்ந்ண. 

1994-றல் யரலிவுட் தடங்கலக்கு சலணரறன் கவு லண்டும் றநக்கப்தட, அன்பொ பல் 

இன்பொ ஷ ஷடட்டரணறக், அரர், அன் ஶன், ஷனஃப் ஆஃப் ஷத ண தன 

தறதனரண அவரறக்கப் தடங்கள் சலண வரறறல் வபறரகற பைகறநட. இன்பனம் 

அவரறக்கர சலணர இண்டுஶ தன ஆறம்ஶகரடி பைரணம் ஈட்டுகறநட. 

ஆண்வடரன்பொக்கு சலணரறல் 34 அந்றப் தடங்கள் அடறக்கப்தடுகறன்நண. அந் 34 

தடங்கபறல் ங்கள் தடபம் என்நரக இபைக்கஶண்டும் ன்பொ தறதன யரலிவுட் 

றஷப்தட றபொணங்கள் எவ்வரன்பொம் ஶதரட்டி ஶதரடுகறன்நண. ஆணரல் ந் 

வபறரட்டு தடரக இபைந்ரலும், சலணத் றஷப்தட றக்ஷகக் குலரல் றக்ஷக 

வசய்ப் தட்ட தறநகுரன் சலணரறல் வபறறட படிபெம்.  அறல் அர்கள் ன்பஷந 

கரட்சறகள், ஶகரக் கரட்சறகள், சலணர்கலக்கு றரண கரட்சறகள் ண சலணரறற்கு எவ்ர 

கரட்சறகள் ட இபைந்ரலும் லக்கற றடுரர்கள். 

அவரறக்கத் றக்ஷகக்கு கடும் றர்ப்பு வரறறக்கும் க்வண்டின் டண்டிஶணர ஶதரன்ந 

இக்குணர்கள் கூட, சலணரறன் றக்ஷகக் குலறற்கு கட்டுப்தட்டு வசல்கறநரர்கள். 



டண்டிஶணரறன் சலதத்ற தடரண ஜரங்ஶகரறன் சலண வரறப்வதர்ப்தறல் தன 

ன்பஷந கரட்சறகள் லக்கப்தட்டுறட்டண. 

இன்நபவும் சலணர்கஷப றல்னன்கபரகவும், சலணரஷ சரத்ரன்கபறன் 

பூறரகவும்  சறத்ரறக்கும் யரலிவுட் தடங்கள் ந்டக் வகரண்டுரன் இபைக்கறன்நண. 

அவ்ரநரண தடங்கஷப சலணரறல் ப்தடி வபறறடுட? அற்கும் ற ந்டறட்டட. 

தன ஶகரடிகஷப இஷநத்ட, வீண வரறல்டட்தத்றன் உறபெடன் தடத்றல் 

இடம்வதபொம் சலண றல்னன்கஷப வகரரறன் றல்னன்கள் ஶதரல் ரற்நறறடுகறன்நணர். 

கடந் ஆண்டு வபறரண வட் டரன் (Red Dawn) றஷப்தடத்றல் யரலிவுட் இஷண 

வசய்ட. கறரதறக்வல் ல்னரஶ சரத்றரகறறடுகறநட. தறன் சலணரறன் எப்புஶனரடு 

அந் தடங்கஷப அங்ஶக வபறறடுகறன்நணர். 

உனகத்றஶனஶ அறக தடங்கஷப ரரறக்கும் அவரறக்கர, தரக்ஸ் ஆதறசறல் பல் இடம் 

கறக்கும் அவரறக்கர, ன் இவ்பவு வணக்வகட ஶண்டும் ன்ந ஶகள்ற னரம். 

அவரறக்கரறல் டுக்கப்தடும் தடங்கள் வபொம் அவரறக்க தரக்ஸ் ஆதறஷச ட்டுஶ 

ம்தறணரல், னரதம் தரர்க்க படிரட. எபை ரட்டில், றஷப்தட டிக்வகட்கஷப றற்தன் 

பனம் பைம் பைரஶ தரக்ஸ் ஆதறஸ் ணப்தடுகறநட. 

உனக தரக்ஸ் ஆதறசறல் சலணர இண்டரம் இடம் கறக்கறநட. இற்க்கு பன் இண்டரம் 

இடம் கறத் ஜப்தரன், இப்ஶதரட பன்நரம் இடத்றற்கு ள்பப்ப்தட்டுறட்டட. அறக 

க்கள் வரஷக வகரண்ட சலணரறன் தரக்ஸ் ஆதறஷச குநறஷத்ஶ யரலிவுட் சலணரறற்கு 

கட்டுப்தட்டு வசல்கறநட. 2.7 தறல்லின் டரனர் றப்புள்ப சலண தரக்ஸ் ஆதறஷச 

அவரறக்கர இக்கத் ரரக இல்ஷன. 

ஶலும், தன யரலிவுட் தடங்கள் அவரறக்கரஷ றட சலணரறல் அறக பைரணம் 

ஈட்டுகறநட. யரலிவுட் இக்குணர் ஶகபடக்கு சலணரறல் சறகர்கள் அறகம். அர் 

இக்கத்றல் வபறந்ட வற்நறவதற்ந ஷடட்டரணறக் பப்தரறரண டிம்வதற்பொ கடந் 

ஆண்டு சலணரறல் வபறறடப்தட்டட. உனகபறல், ஷடட்டரணறக்-3D ஈட்டி னரதத்றல் 

வதபைம்தங்கு சலணரறல் இபைந்டரன் ந்ட. 

ஷடட்டரணறக்ஷக றட அரர் சலணர்கஷப சற்பொ அறகரகஶ கர்ந்டறட்டட 

ணனரம். சலணரறன் ஜரங்க்ஜறரஜற (Zhangjiajie) ஶசற பூங்கரறல் உள்ப ஷன 



என்நறற்ற்கு, ‘அரர் ஷன’ ண வதர் ஷக்கும் அபறற்கு அரர் அங்ஶக சக்ஷக 

ஶதரடு ஶதரட்டட. 

சலணர்கபறன் இந் யரலிவுட் ஶரகத்ஷ அவரறக்கர தன்தடுத்றக்வகரள்ப 

றஷணக்கறநட. அணரல்ரன் சலணர்கலக்கு றரண கரட்சறகஷப லக்குட 

ட்டுல்னரல், சலணர்கஷப கர்ற்வகன்ஶந தறத்ஶகரக கரட்சறகஷப ஶசர்க்கவும் 

வசய்கறநரர்கள். சலதத்றல் வபறரண அன் ஶன்-3 சலண வபறபட்டில், தறதன சலண 

டிஷக தரன் தறங்தறங்ஷக சறபொ ஶடத்றல் டிக்க ஷத்டள்பணர். ஶலும் சலண டிகர் ரங் 

டித் கரட்சறகஷபபெம் லட்டித்டள்பணர். இஷ பலக்க பலக்க சலண சறகர்கஷப 

கர்ற்கரக வசய்ப்தட்ட என்பொ.  அவரறக்க டித்றல் தரன்தறங்தறங் டித் 

கரட்சறகள் இடம்வதநறல்ஷன ன்தட குநறப்தறடத்க்கட. 

இஷ எபை புநம் இபைக்க, சலண வரறறலும் சறன ரண தடங்கள் டுக்கப்தட்டரலும் 

அஷ உனக அபறல் வதரறரக கணறக்க தடறல்ஷன. சலணரறல் றஷநந்றபைக்கும் 

கட்டுப்தரடுகஶப அற்கு பக்கற கரம். இப்ஶதரட சலணரறல் அவரறக்க தடங்கஷப 

அடறப்தன் பனம், சலணதடங்கள் உனக அபறல் வகரண்டு வசல்னப்தடும் அவரறக்க 

றபொணங்கபறன் பனம். இட சலண சறணறரஷபெம் உனக அபறல் ஶதச ஷக்கும். 

இந்ஷண ஆண்டுகள் இல்னர அபவுக்கு இப்ஶதரட ட்டும் ன் யரலிவுட் இவ்பவு 

தறத்ணப்தடுகறநட  ? ம் ஊர் தர்ரதஜரர் ஶதரல் சலணரறலும் டி.ற.டி ரர்வகட் 

உண்டு. அங்ஶக ல்னர தறதனரண யரலிவுட் தடங்கலம் சப்ஷடட்டில்கஶபரடு 

கறஷடக்கறநட. அஷ தன ஶகரடி க்கள் றபைம்தற ரங்குகறன்நணர். வ்பவு பன்பொம் 

இஷண டுக்கபடிறல்ஷன. றபைட்டு டி.ற.டிகபறன் பனம் ரஶர சறனர் னரதம் 

அஷடஷறட , யரலிவுட்ஶட தடத்ஷ ஶடிரக வபறறட்டரல் தல்னரறம் ஶகரடி 

னரதம் தரர்க்கனரம். அணரல் ரன் யரலிவுட் இவ்பவு டெம் இநங்கற ந்றபைக்கறநட. 

சலணரறன் றக்ஷக குல ன்ண வசரன்ணரலும் ஷனரட்டுகறநட. 

யரலிவுட் ட்டும் அல்ன, தரலிவுட் தடங்கலக்கும் சலணரறல் வுசு கூடிபெள்பட. 3 

இடிட்ஸ் தடம் அங்ஶக சூப்தர் யறட். ரக்ஸ்டரர் றஷப்தடம் ரய்ரன் டி.ற.டி 

ரர்வகட்டில் றகப்தறதனம். இந்ற சலண அசறல் கரழ்ப்புர்ச்சறகஷப ரண்டி தரலிவுட் 

சலணரறல் வ்ரபொ வஜரலிக்கப் ஶதரகறநட ன்தஷ வதரபொத்றபைந்டரன் தரர்க்க 

ஶண்டும். 



சலணர இவ்பவு ஶகரக தரக்ஸ் ஆதறசறல் பர்ந்ரல், சலணறற்க்வகன்பொ தடங்கபறன் 

கரட்சறகள் ரற்நப்தடும் கரனம் ஷநந்ட, சலணறற்க்வகன்ஶந தறத்ஶகரக தடங்கஷப 

ரரறக்கும் கரனம் றஷறல் ந்றடும். உனகத் றஷப்தடத்டஷநஷ சலணரஶ 

கட்டுப்தடுத்டம் கரனபம் னரம். ‘Made in china’ பத்றஷஶரடு தடங்கள் ந்ரலும் 

ஆச்சர்ப்தடுற்கறல்ஷன… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஆஸ்கோர் 2013 

இடஷ இல்னர அபறற்கு ஆஸ்கரர் றபைடகலக்கு இந்ரண்டு றர்தரர்ப்பு 

அறகரறபைந்ட. றபைடக்கு தரறந்டஷக்கப்தட்டர்கபறல் வதபைம்தரனஶணரர் இற்க்கு 

பன் ஆஸ்கரர் றபைடகஷப ரங்கறர்கள் ன்தஶ அற்க்கு கரம். 

ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட அஷணத்ட தடங்கலம் ஶர எபைஷகறல் சறநந் தடங்கள் 

ணறடம், சறன தடங்கள் அறக தரரட்டுகஷபப் வதற்நட. அஷ இங்ஶக.. 

ஆர்ஶகர (ARGO) 

சறநந் றஷப்தடரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ஆர்ஶகரஷ இக்கறர் வதன் அஃப்வனக். 

இந்ப்தடத்றன் கரரகடம் இஶ. டிகர், றஷக்கஷரசறரறர், இக்குணர் ண 

தன்பகம் வகரண்ட இர், இற்க்கு பன் ‘குட் றல் யன்டிங்’ ன்ந தடத்றற்கரக சறநந் 

றஷக்கஷரசறரறர் றபைஷ ரங்கறபெள்பரர். ஆர்ஶகர எபை உண்ஷ சம்தத்ஷ லற 

லப்தட்டட. 1979-ஆம் ஆண்டு ஈரணறல் புட்சற வடிக்கறநட. அங்கறபைக்கும் அவரறக்க 

டெக அறகரரறகள் வகரல்னப்தடுகறநரர்கள்.  அர்கபறடறபைந்ட ப்தறக்கும் ஆபொ 

அவரறக்கர்கள் ஈரணறஶனஶ தடங்கறக்வகரள்கறநரர்கள். அர்கஷப ன் புத்ற 

சரடரறத்ரல் அங்கறபைந்ட ப்தறக்க ஷக்கறநரர் கரரகன். அவரறக்க உபவுத்டஷந 

அறகரரறரண கரரகன், ரன் எபை றஷப்தட இக்குணர் ன்பொ கூநறக்வகரண்டு 

ஈரடக்குள் டேஷகறநரர். ஈரன் ஶதரரபறகஷப ம்தஷத்ட,  அந் ஆபொ 

அறகரரறகஷபபெம் லண்டும் அவரறக்கரறற்கு வ்ரபொ அஷத்ட பைகறநரர் ன்தஶ 

தடத்றன் சுரஸ்ரண றஷக்கஷ. ஆர்ஶகர தடத்றற்கரக த்பைதரக கரட்சறகஷப 

லற சறநந் லல் றஷக்கஷக்கரண றபைஷ வதற்பொ றட்டரர் றஷக்கஷரசறரறர் 

கறநறஸ் வடர்ரறஶர. சறநந் தடத்வரகுப்புகரண றபைடம் ஆர்ஶகர தடத்றற்ஶக கறட்டிட. 

ஜரங்ஶகர அன்வசறன்ட் (Django Unchained) 

சகரன உனக சறணறரறல் றர்க்க படிர எபை ஆலஷ க்வண்டின் டண்டிஶணர. 

யரலிவுட் றஷக்கஷ உத்றகஷப ன் தடங்கபறன் பனம் உஷடத்ட நறட இர் 

க்கம். ஜரங்ஶகர தடத்ஷ லற இக்கற இபைக்கு  இப்தடத்றற்கரக சறநந் 

றஷக்கஷரசறரறர் றபைட கறட்டிபெள்பட. தத்வரம்தரம் டைற்நரண்டில் 

அவரறக்கரறல் றனற அடிஷ ர்த்கத்ஷ தற்நற கஷ இட. கபைப்தறண க்கள் 

அவரறக்கர்கபரல் அடிஷகபரக டத்ப்தடுகறன்நணர். அறல் எபை அடிஷரண 



ஜரங்ஶகரஷ றடுறக்கறநரர் வஜர்ணற தல்பைத்டர் கறநறஸ்ஶடரதர்.  சறன 

றல்னன்கஷப தறரங்க ஜரங்ஶகர ணக்கு உறணரல், ஜரங்ஶகரறன் கரலிஷ 

அவரறக்கர்கபறடறபைந்ட லட்டுபைரக ரக்கபறக்கறநரர் கறநறஸ்ஶடரதர். இபைபைம் 

றல்னன்கஷப ஶடி புநப்தடுகறன்நணர். றவங்கும் உபைவடுக்கும் தறச்சஷணகஷப 

ஶசர்ந்ட சரபறக்கறன்நணர். இபொறறல் றகலம் றர்தரர றபைப்தங்கஶப லறக்கஷ. 

கறநறஸ்ஶடரதர் கரதரத்றத்றல் றகச் சறநப்தரக டித்றபைந் கறநறஸ்ஶடரப் ரல்ட்ஸ் 

சறநந் டஷடிகபைக்கரண ஆஸ்கரர் றபைஷ வதற்நறல் ஆச்சர்ம் என்பொம் இல்ஷன. 

அவரறக்கர்கள் ஷநக்க பலும் எபை கபைப்பு சரறத்றத்ஷஶ ரன் கற்தஷண கனந்ட 

தடரக்கறபைப்தரகவும், இப்தடம் றரறக்கப்தட ஶண்டி என்பொ ணவும் டண்டிஶணர 

கூநறபைட குநறப்தறடத்க்கட. 

ஷனஃப் ஆஃப் ஷத  (Life of pi) 

றர்தரர்த்ஷ ஶதரன்ஶந ‘ஷனஃப் ஆஃப் ஷத’ அறக றபைடகஷப குறத்டறட்டட. 

சறநந் எபறப்தறவு, சறநந் இக்குணர், சறநந் visual effects, சறநந் இஷச ண ரன்கு 

றபைடகள் இத்றஷப்தடத்றற்கு கறட்டிபெள்பட. எபை தடகறல் எபை புலிபெடன் கடலின் 

த்றறல் ரட்டிக்வகரள்லம் ஷத ன்ந சறபொணறன் ஶதரரட்டஶ இப்தடத்றன் கஷ. 

ரன் ரர்டல் லற ரஷன லற இஷண தடரக இக்கறறபைப்தர் ஆங்லீ. 

ஷனஃப் ஆஃப் ஷத ரஷன தடரக டுக்க தனர் ங்கறணர். வணணறல், இக்கஷ 

றகவும் றத்றரசரணட. வபொம் எபை சறபொஷணபெம் புலிஷபெம் ஷத்டக்வகரண்டு 

ப்தடி சுரஸ்ரண தடம் டுப்தட ன்ந அச்சம் தன வதரற இக்குணர்கலக்கு 

இபைந்ட உண்ஷ. ஆணரல் ஆங் லீ  அந்ரஷன சறநந் தடரக இக்கற சறநந் 

இக்குணபைக்கரண றபைஷபெம்  வதற்பொறட்டரர். இட இபைக்கு இண்டரட ஆஸ்கரர். 

இற்கு பன் ப்ஶரக் ஶதக் வௌன்ஷடன் ன்ந தடத்றற்கு சறநந் இக்குணர் றபைஷ 

வதற்ந இர், ஆசறரறஶனஶ ஆஸ்கரர் றபைஷ வதற்ந எஶ இக்குணர் ன்தட 

குநறப்தறடத்க்கட. 

சறல்ர் ஷனணறங்ஸ் ப்ஶனபுக் (Silver Linings Playbook) 

ணறல் லம் றர்ஷந ண்ங்கஷப, ப்தடி க்கு சரகரக தன்தடுத்றக் 

வகரண்டு ரழ்க்ஷகறல் வஜறப்தட ன்தஷ ஷகச்சுஷ கனந்ட வசரல்லி தடம் இட. 

‘ஷதஶதரனரர் டிமரர்டர்’ ன்ந எபைஷக ணஶரரல் தரறக்கப்தட்ட கரரகன் ஶதட் 



ணன கரப்தகத்றல் ஶசர்க்கப்தடுகறநரர். ட்டு ரத்றற்கு தறன் ணன கரப்தகத்றல் 

இபைந்ட வபறஶ பைம் ஶதட், லண்டும் ன் ஷணற றக்கறபெடன் ஶசர்ந்ட ர பற்சற 

வசய்கறநரர். ஆணரல் றக்கறஷ கண்டுதறடிக்க படிறல்ஷன. அடிக்கடி ஆக்ஶரரண 

ணறஷனக்கு வசன்பொறடும் ஶதட்டுடன் ஶசர்ந்ட ர றக்கறக்கு உடன்தரடு இல்ஷன. 

அணரல் றக்கறஷ ஶதட் சந்றக்கக்கூடரட ன்பொ ஶகரர்ட் ஷட றறத்டறட, றக்கறறடம் 

ஶதச றக்கறறன் ஶரற டிஃதரணறறன் உறஷ ரடுகறநரர் ஶதட். இற்க்கறஷடஶ 

டிஃதரணற ஶதட்ஷட  கரலிக்க வரடங்கறறடுகறநரர். இபொறறல் ரர் ரஶரடு 

இஷந்ரர்கள் ன்தஷ றகவும் சுரஸ்ரக றரறத்றபைக்கும் தடம் இட. ஷன 

சறநந் டிகர் ரதர்ட் டி றஶர வரடங்கற இந்ற டிகர் அடதம் ஶகர் ஷ வதரற 

ஸ்டரர் தட்டரபஶ தடத்றல் உண்டு. டிஃதரணற கரப்தரத்றத்றல் டித் வஜணறதர் 

னரன்ஸ் சறநந் டிஷகக்கரண ஆஸ்கரர் றபைஷ ட்டிச் வசன்நரர். 

லிங்கன் (Lincoln) 

அவரறக்கரறன் பன்ணரல் தறர் ஆதறகரம் லிங்கணறன் கஷடசற ரன்கு ர 

ரழ்க்ஷகஷ தற்நற தடம் ‘லிங்கன்’. கபொப்தறண க்கஷப அடிஷகபரக டத்டம் 

பஷநஷ பலடரக எறக்கும் வதரபைட்டு  அவரறக்க ரடரலன்நத்றல் 

தறபன்நரட சட்டறபைத்ம் வகரண்டு  லிங்கன் ஶதரரடுகறநரர். சட்டத்றபைத்ம் 

வகரண்டு றர்கட்சறகள் றர்ப்பு வரறறகறன்நண. சறனர் உடணறபைந்ஶ குற தநறக்க 

பல்கறன்நணர். அஷணரறன் றர்ப்புகஷபபெம் றர்வகரண்டு, இபொறறல் 

வதபைம்தரன்ஷறணரறன் ஆஶரடு சட்டத்றபைத்த்ஷ வகரண்டுபைகறநரர் லிங்கன். 

இப்தடத்ஷ இக்கறர் தறதன இக்குணர் ஸ்டீதன் ஸ்பீல்வதர்க். லிங்கணரக 

டித்றபைப்தர் ஶடணறல் ஶட வனறஸ். ன் ‘Method acting’ றநஷ பனம் இர் 

லிங்கணரகஶ ரழ்ந்ட, சறநந் டிகபைக்கரண ஆஸ்கரர் றபைஷ வன்பொ றட்டரர். 

லிங்கன் எபை பீரறட் றஷப்தடம். இப்தடத்றன் கஷன இக்குணர்கள் த்பதரக கஷன 

டிம் வகரடுத்றபைந்ணரல், சறநந் ரரறப்பு டிஷப்பு றபைடம் லிங்கன் 

றஷப்தடத்றற்க்ஶக கறஷடத்டள்பட. 

ற றவசதறல்ஸ் (Les Miserables) 

இட எபை ம்பெசறகல் றஷப்தடம். ம்பெசறகல் ணறல், தடத்றல் இஷச எபை பக்கற அங்கம் 

கறக்கும். தடத்றல் பைம் கரதரத்றங்கள் ரபைம் சணங்கஷப ஶதசரட்டரர்கள். 



தரடுரர்கள். றக்டர் யளஶகரறன் ‘Les Miserables’ ன்ந தறவஞ்சு ரஷன, லற 

அஶ வதரறல் இற்நப்தட்ட இஷசரடகம் றக தறதனம். அந் இஷச ரடகத்ஷ லற 

தடரக டுத்றபைக்கறன்நணர். தத்வரன்தட பைடம் சறஷநறல் இபைந்டறட்டு தஶரலில் 

வபறஶ பைகறநரர் கரரகன். றபைடன் ன்பொம் றபைடணரகத்ரன் இபைப்தரன் ன்ந 

பன்படிஶரடு அஷஶ டத்றக்வகரண்டிபைக்கறநரர் எபை ஶதரலீஸ் அறகரரற. 

கரரகன் வசல்லும் இடவல்னரம் தறன்வரடர்கறநரர் அறகரரற. றபைந்ற ரலம் 

கரரகன் ஃதரண்டின்  ன்ந வதண்டக்கு உவுகறநரர். அபட த்றற்கு தறன் 

அபறன் வதண்ஷ த்வடுத்டக்வகரள்கறநரர். தறநபைக்கு உவும் கும் வகரண்ட 

கரரகஷண அஷணபைம் றக்கறநரர்கள், அந் ஶதரலீஸ் அறகரரறஷ ற. 

கரரகடக்கும் ஶதரலீஸ் அறகரரறக்கும் டக்கும் ஶதரட்டத்றல் ரர் 

வற்நறவதற்நரர்கள் ன்தஷ தறவஞ்சு புட்சறறன் தறன்ணணறறல் வசரல்லிறபைகறன்நணர். 

றக தறம்ரண்டரக டுக்கப்தட்ட இப்தடம், ட்டு ஆஸ்கரர் றபைடகலக்கு 

தரறந்டஷக்கப்தட்டு பன்பொ றபைடகஷப வன்நட. சறநந் டஷ டிஷகக்கரண றபைஷ 

ஃதரண்டின் கரதரத்றத்றல் டித் ஆணர யரத்ஶ வதற்நரர். சறநந் எப்தஷண, சறநந் 

சவுண்ட் றக்வங் றபைடம் இப்தடத்றற்க்ஶக கறட்டிட. 

ஸ்ஷகஃதரல் (Skyfall) 

தரண்ட், ஶஜம்ஸ் தரண்ட் லண்டும் கனக்கற தடம். வரஷனந்ட ஶதரண யரர்ட் டிஸ்க்ஷக 

தரண்ட் வ்ரபொ கண்டுதறடிக்கறநரர் ன்தஶ இப்தடத்றன் கஷ. இடஷ தரண்ட் 

கரப்தரத்றங்கபறல் டித் டிகர்கஷப றட இப்தடத்றல் ஶடணறல் கறஶக் சறநப்தரக 

டித்றபைந்ரர். சறநந் எபறப்தறறற்க்கரண றபைட இப்தடத்றற்கு வதரறடம் 

றர்ப்தரர்க்கப்தட்டட. தடத்றன் எபறப்தறரபர் ஶரஜர் டீக்கறன்ஸ் றல் வதட்டிகள், லர் 

றஷனகள் ண தன பஷப படுக்குகபறல் புகுந்ட றகவும் றநம்தட எபறப்தறவு 

வசய்றபைந்ரர். ணறடம் ‘ஷனஃப் ஆஃப் ஷத’  தடத்றன் எபறப்தறவு சற்பொ அறக சரல் 

றஷநந்ட ன்தரல்  சறநந் எபறப்தறரபர் றபைஷ ‘ஷனஃப் ஆஃப் ஷத’ தடத்றற்கரக 

எபறப்தறரபர் கறபரடிஶர றரண்டர ட்டி வசன்பொறட்டரர்.  சறநந் தரடலுக்கரண 

றபைட ஸ்ஷகஃதரல் தடத்றல் இடம்வதற்ந “ஸ்ஷகஃதரல்” ன்ந தரடலுக்கு கறட்டிட. 

‘ஷனஃப் ஆஃப் ஷத’ தடத்றல் ரனரட்டு தரடஷன தரடி இந்ற தரடகற தரம்ஶத 

வஜஸ்ரீபெம் இந்றபைந்றற்கு தரறந்டஷக்கப்தட்டிபைந்ரர்.ஆணரல் தரண்ட் 



வன்பொறட்டரர். சறநந் சவுண்ட் டிட்டிங்க்கரண றபைடம் ஸ்ஷகஃதரல் தடத்றற்ஶக 

கறட்டிட. 

அப (Amour) 

சறநந் அந்ற வரற றஷப்தடத்றற்க்கரண றபைஷ இந்பஷந வதற்நட, அப ன்ந 

தறவஞ்சு றஷப்தடம். ‘Amour’ ன்ந தறவஞ்சு வசரல்லிற்கு கரல் ன்பொ வதரபைள். 

கரலுக்கு றல்ஷன ன்தறற்கறங்க, ரண ம்தறறன் கரஷன கறத்டரக 

வசரல்கறநட இத்றஷப்டம். ன்தட ஷ கடந் ஜரர்ஜ்-ஆணர ம்தறரறன் ரழ்க்ஷக 

அஷறரக வசன்பொவகரண்டிபைக்கறநட, றடிவண எபை ரள் ஆணரறன் உடல் னம் 

குன்நறப் ஶதரய் ரழ்க்ஷக பலடம் தடுக்ஷகறஶனஶ கறக்க ஶண்டும் ன்ந 

கட்டரம் ற்தடுகறநட. வகரஞ்சம் வகரஞ்சரக இநந்டக் வகரண்டிபைக்கும் ஷணறஷ 

ஜரர்ஜ் ப்தடி தரரறக்கறநரர் ன்தஶ லறக் கஷ. பலக்க பலக்க எபை 

வீட்டிடள்ஶபஶ இக்கஷ கர்கறநட. ஷணறறன் லட அபற்ந தரசம் ஷத்றபைக்கும் 

எபை கணறன் கரஷன இஷறட உர்ச்சறபூர்ரக ரரலும் வசரல்லிறடபடிரட. 

வரத்த்றல், இந் பஷந ஆஸ்கரர் வன்ந எவ்வரபை தடபம் எவ்வரபை ஷகஷ 

சரர்ந்ஷ. அற்நறல் தன, றக தறம்ரண்டரண தடங்கள்.றபைடக்கு 

தரறந்டஷக்கப்தட்ட தனபைம் றகவும் றநஷசரலிகள். ஆணரல் றகவும் றர்தரர்க்கப்தட்ட 

சறனபைக்கு றபைட கறஷடக்கரட ஆச்சர்த்ஷ அபறத்ட. அடுத் ஆஸ்கரர் ன்வணன்ண 

ஆச்சர்ங்கஷப எபறத்டஷத்றபைக்கறநட ன்தஷ வதரபொத்றபைந்ட தரர்ப்ஶதரம். 

 

 

 

 

 

 



அறந்த் சச்சறரணந்ம்  

இர் வட்ரஸ் இன்ஸ்ட்டிடிபேட் ஆஃப் வடக்ணரனஜறறல் வதரநறறல் தட்டம் வதற்பொ, 

எபை தன்ணரட்டு றபொணத்றல் வதரநறரபரகப் தறரற்நறர். இன்பொ பல ஶ 

லத்ரபரக, றஷக்கஷரசறரறரக இங்கறக் வகரண்டிபைக்கறநரர். இட 

கஷகலம் கட்டுஷகலம், தல்ஶபொ இழ்கபறலும், பங்கபறலும் வபறரகற 

பைகறன்நண.  

“றத்ணம் தஷடப்புகள் ஏர் உஷரடல்” ன்ந வரறவதர்ப்பு டைல் கறக்கு தறப்தக 

வபறபடரக ந்டள்பட. உறர்ஷ ற்பொம் சுஜரர அநக்கட்டஷப ங்கும் சுஜரர 

றபைட 2014-றல் இட இஷபத்றற்கு கறட்டிட.  

இட இஷபம் 

http://aravindhskumar.com/ 

வரடர்புக்கு 

aravindhskumar@gmail.com 

https://www.facebook.com/aravindhsachidanandam 

https://twitter.com/bondedlabourer 
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