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<text><body> 

<p>  சில சமயங்களில் நல்ல சினிமாப் படங்களுக்குச் சசன்றால் பல கஷ்டங்கள்  

அனுபவிக்க நநாிடும். முதலாவது டிக்சகட் வாங்குவது. இதற்குப் பணம் மட்டும் 

நபாதாது, திறமமயும் நவண்டும். குஸ்தி நபாட்டு, பலமை இடித்துத் தள்ளிநயா, 

அல்லது மற்ற மனிதர்களின் நதாளில் ஏறி நின்நறா டிக்சகட் வாங்கநவண்டும்.  

இந்த முயற்சியில் சிலர் சட்மடமயக் கிழித்துக் சகாள்வார்கள். சிலர் மணிபர்மை 

இழப்பார்கள். ஆனால் சினிமா பார்க்க நவண்டுசமன்ற உற்சாகத்மத யாருநம 

இழக்கமாட்டார்கள். 

</p> 

<p> பட்டப்பகலிநல, காயும் சவயிலிநல, தகைக் சகாட்டமகயில், ஓடாத விசிறிகளுக்குக் 

கீநழ உட்கார்ந்து சகாண்டு, மணிக்கணக்காகச் சினிமாமவப் பார்ப்பசதன்றால் 

சுலபமான காாியமல்ல. இவ்வளவு கஷ்டங்கமளயும் சகித்துக்சகாண்டு மக்கள் 

சினிமாமவப் பார்ப்பதிலிருந்து, சினிமாவுக்கு, ஜனங்கள் மனமத வசீகாிக்கும் 

அபாைசக்தி இருக்கிறது என்பது நன்கு விளங்ககிறது. 

</p> 

<p> சினிமா, லட்சக்கணக்கான மக்களுமடய கவமலமய மாற்றுகிறது.  

நகாடிக்கணக்கான மக்களுக்குச் சந்நதாஷமான சபாழுமதக் சகாடுக்கிறது.  

சம்பந்தப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான சதாழில்களுக்கு ஆதைவளிக்கிறது.  

லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு நவமலமயக் சகாடுக்கிறது. பல கமலகமள வளர்க்க 

உதவுகிறது.  ஒரு நாட்டுக் கமலமய மற்ற நாடுகளுக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறது. 

</p> 

<p> சினிமா, அதிர்ஷ்டவசமாக மனித சமூகத்துக்குக் கிமடத்த ஒரு நல்ல சாதனம்.  அந்த 

சாதனத்மத ஒரு சிலர் தீய வழியில் உபநயாகிப்பமதப் பார்த்து, சினிமாநவ 

நவண்டாசமன்று கூறுவது அறிவுமடமமயாகாது. மிகக் நகவலமான புத்தகங்கள் 

சவளியாவதால், புத்தகநம படிக்கக்கூடாது என்று கூறுவது நியாயமாகுமா? 

</p> 

<p> அமதப் நபாலநவதான் சினிமாவும். நல்ல சாதனத்மதச் சிறந்த வழியில் 

உபநயாகித்துக் சகாள்வது நமது கடமம. அமத விடுத்துக் குமற கூறுவதில் 

அர்த்தநமயில்மல. 

</p> 

<p> சினிமா ஒரு சிறந்த சாதனம் என்பமத உலகம் ஒப்புக்சகாண்டு விட்டது.  ஒவ்சவாரு 

நாட்டினரும் சினிமாமவத் தங்கள் தங்கள் நன்மமக்கு உபநயாகப்படுத்துகின்றனர்.  

வாழ்க்மகயின் பல துமறகளிலும் சினிமா உபநயாகப்படுகிறது. 

</p> 

   

<p> பலமுள்ள அைசாங்கத்துக்கும் ஒரு தனி மனிதனுக்கும் நபாைாட்டம், ‘ைாணுவத்தின் 

சகளைவம் சபாிதா? அல்லது நாட்டின் நீதி சபாிதா?’ என்பதில் அறிஞர்கட்குள் 

நபாைாட்டம். கத்தியின் முமனக்கும் நபனாவின் முமனக்கும் நபாைாட்டம்.  

வஞ்சகனுக்கும் நிைபைாதிக்கும் நபாைாட்டம். தமலவனின் உத்திைவுக்கும் 

மனசாட்சிக்கும் நபாைாட்டம்.  சுதந்திைத்துக்கும்  அடக்குமுமறக்கும் நபாைாட்டம்.  

</p> 

<p> இப்நபாைாட்டங்கள் ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்க்மகயிநல சில சம்பவங்களாக 

உருக்சகாள்கின்றன. உண்மமயில் நம்பிக்மகயுமடய ஒரு தனி மனிதன், நாட்டின் 

சபருமமமயயும் நீதிமயயும் நிமலநாட்டுவதற்காகத் தனது வாழ்க்மகமய 

அர்ப்பணம் சசய்கிறான். இவன் யார்? பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 

பிசைஞ்சு நாட்டிநல நதான்றிய எமிலி நைாநலா (Emile Zola) என்னும் சிறந்த 

ஆசிாியன். 

</p> 

<p> இவனுமடய வாழ்க்மகமயச் சிறந்த சினிமாப்படமாகத் தயாாித்த சபருமம வார்னர் 

பிதர்ஸ்க்கு உாியதாகும். கீழ்த்தைமான துப்பறியும் கமதகளில் கவனம் சசலுத்தும் 

மக்கள், இப்சபாழுது புதிய புத்தகங்களில், சிறப்பாக வாழ்க்மகச் சாித்திைங்களில் 

கவனம் சசலுத்துவமதக் காண்கிநறாமல்லவா? இப்புைட்சி, புத்தக உலகில் 

மட்டுமல்ல, சினிமா உலகிலும் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஒரு தனிமனிதன் வாழ்க்மகச் 

சாித்திைம், சினிமா உலகிற்குச் சிறந்த முமறயில் வருவது இதுநவ முதலாவதாகும். 

</p> 



<p> நியூயார்க் நகாிலுள்ள சிறந்த திநயட்டர் ஒன்றில் இைண்டாயிைத்திற்கு நமற்பட்ட 

ஜனங்கள் அமமதியாக உட்கார்ந்து இப்படத்மதப் பார்க்கின்றனர். எங்கும் 

நிசப்தம். எமிலி நைாநலாவின் ஒவ்சவாரு வார்த்மதமயயும் ஆர்வத்நதாடு 

நகட்கின்றனர். பல சமயங்களில் இந்த ஜனங்களின் கண்களில் நீர் ததும்புகின்றது.  

சில சமயம் சந்நதாஷ உணர்ச்சியால், சில சமயம் துக்கத்தினால், தங்கமள மறந்து 

130 நிமிஷங்கள் இப்படத்மதக் கண்டு மகிழ்கின்றனர். 

</p> 

<p> சாதாைணமாக ஒரு படம் 60 முதல் 75 நிமிஷம் வமைதான் காட்டப்படும்.  

இப்படத்தின் தன்மமமயக் கருதி இதனுமடய அளமவ இைட்டித்துள்ளார்கள்.  

ஆனால் ஒன்று மட்டும் உண்மம.  இந்த 130 நிமிஷங்களில் ஒரு வினாடியாவது 

ஜனங்கள் நசார்நவா அன்றி ஆயாசநமா அமடயவில்மல. 

</p> 

<p> வறுமமக்கும் அறிவுக்கும் சநருங்கிய சதாடர்பு உண்டல்லவா? அறிஞனான எமிலி 

நைாநலா வறுமமயிநல பிறந்து வறுமமயிநல சிறிது காலம் வாழ்ந்தான். இவன் 

1840-ம் வருடம் எய்க்ஸ் (Aix) என்னுமிடத்தில் பிறந்தான். தந்மத, 

இத்தாலியனுக்கும் கிநைக்கப் சபண்ணுக்கும் பிறந்தவர்.  தாய், பிசைஞ்சுகாாி.  எமிலி 

நைாநலா இளமமயிநலநய தனது தந்மதமய இழந்தான். தாய், கஷ்டப்பட்டு 

நவமல சசய்தாள். குடும்பத்தில் அமைக்காசு கூடக் கிமடயாது. அன்றாட 

நவமலயின் மூலம் கிமடக்கும் ஊதியத்மதக் சகாண்டுதான் வாழ்க்மக நடத்த 

நவண்டும். நவமல கிமடக்காவிட்டால் நாள் முழுவதும் அக்குடும்பம் பட்டினி. 

</p> 

   

<p> தர்ம சங்கடமான நிமலமம ஏற்பட்டது நைாநலாவுக்கு. டிநைபஸ் 

உண்மமயிநலநய துநைாகி தண்டிக்கப்பட்டது நியாயநம என்றும் நைாநலா 

கருதினான். ஏன்? பிசைஞ்சு நதசம் முழுவதுநம அப்படித்தான் நிமனத்தது.  

சஜர்மன்  ஸ்தானீகர்  கர்னலுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் நகல், நைாநலாவின் மனமத 

அடிநயாடு மாற்றிற்று. வாழ்க்மகயின் ஆைம்பத்தில், தான் பட்ட 

கஷ்டங்கசளல்லாம்  நிமனவுக்கு வந்தன. ஒரு நிைபைாதியின் வாழ்க்மக ஏன் பாழாக 

நவண்டும்? அவன் மனிதன் தாநன? அவனுக்கு மமனவி மக்களும் உண்டல்லவா? 

ைாணுவத்தின் சபாய்மய, நாடு முழுவதும் நம்புகிறது. ஆனால் நான் தனி மனிதன்.  

ஆயினும் உண்மம எவ்வளவு சபாிது? ‘உண்மமமய யாரும் எப்சபாழுதும் மமறக்க 

முடியாது. சிலகாலம் மமறந்ததுநபால் நதான்றும். ஆனால் உண்மமயில் 

மமறயாது’ என்று கூறினான் நைாநலா, ‘ல யூைப்’ என்ற பத்திாிமகயில் பிசைஞ்சு 

நாட்டின் குடியைசுத் தமலவருக்குப் பகிங்கைக் கடிதம் எழுதினான். இக்கடிதம் 

சாித்திைப் சபருமம வாய்ந்தது. உண்மம, வீைம், உணர்ச்சி முதலியமவக் 

இக்கடிதத்தில் ததும்புகின்றன. 

</p> 

<p> சபாதுமக்களிற் பலரும், ைாணுவத்தால் தூண்டப்சபற்ற சிலரும் நைாநலாமவ 

எதிர்த்தனர். இவ்வறிஞனின் அாிய நூல்கள் தீக்கிமையாக்கப்பட்டன. ‘ல யூைப்’ 

பத்திாிகாலயத்மத இடித்துத் தகைத்தனர். நைாநலா, டிநைபஸ் ஆகிய ‘இரு 

துநைாகி’கமளப் நபான்று உருவம் தயாாித்து அதமனக் சகாளுத்தினர்.  

ைாணுவத்தார் நைாநலாமீது வழக்குத் சதாடர்ந்தனர். நீண்ட நாள் வழக்கு 

நமடசபற்றது. நீதியும் ைாணுவ அதிகாைத்திற்குக் கட்டுப்பட்டுவிட்டது.  

நைாநலாவும், அவன் வக்கீல்களும் டிசைபஸ் குற்றவாளி அல்லசவன்றும், 

ைாணுவம் குற்றமுமடயசதன்றும் நிரூபித்தார்கள். ஆயினும் என்ன பயன்? 

நைாநலாமவத் தண்டிக்காவிட்டால் தனது பதவிமய ைாஜிநாமா சசய்வதாகப் 

பயமுறுத்தினான் ைாணுவத்தமலவன். ‘நைாநலாமவத் தண்டியுங்கள். 

ைாணுவத்தின் சகளைவத்மதக் காப்பாற்றுங்கள்’ என்று அலறினர் ைாணுவ 

</p> 



அதிகாாிகள். ‘மனித உள்ளம்’ பமடத்த நீதிபதியும் பன்னிைண்டு ஜூாிகளும் 

‘நைாநலா குற்றவாளி’ என்று ஏகமனதாய்த் தீர்மானித்தனர். ஒரு வருட சிமறயும் 

மூவாயிைம் பிைாங்க் அபைாதமும். யாருக்கு? உண்மமமய அஞ்சாது 

சவளிப்படுத்திய ஒரு சுதந்திை ஆசிாியனுக்கு! 

<p> நைாநலா, பிைான்ஸ் நதசத்தில் மட்டுமல்ல, உலகிநலநய புகழ் பமடத்தவன்.  

அவன் நண்பர்கள் அவமன இங்கிலாந்து நபாய், பத்திாிமககளுக்கு எழுதிப் 

நபாைாடும்படி சசய்தனர். மாதம் ஒன்றுக்குப் பத்து லட்சம் உணர்ச்சி ததும்பிய 

வார்த்மதகள் சகாண்ட கட்டுமைகள் எழுதினான் நைாநலா. பிைான்சின் 

நீதிமுமறமய உலகம் எள்ளி நமகயாடிற்று; ஏளனம் சசய்தது. பிசைஞ்சு 

அைசாங்கத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. புதிய யுத்த மந்திாி டிநைபசின் வழக்மக 

ஆைாய்ச்சி சசய்தான். உண்மம சவளியாயிற்று. கர்னல் தற்சகாமல சசய்து 

சகாண்டான். ைாணுவத்தமலவன் தனது பதவிமய ைாஜினாமா சசய்தான்.  

மற்மறய அதிகாாிகள் சிமறப்பட்டனர். 

</p> 

   

<p> “புத்தம் புதிய கமலகள் சமத்த வளருது நமற்நக” என்றார் பாைதியார். இப்புதிய 

கமலகளிநல சினிமாக்கமல சிறப்பு வாய்ந்தது. சிறப்பு வாய்ந்த இக்கமலயிநல 

சசய்திப்படம் முக்கியமானது. 

</p> 

<p> சினிமா ஒரு கமலயா? என்று சிலர் வினவக்கூடும். சினிமா நிச்சயமாக ஒரு 

கமலதான். சந்நதகநம கிமடயாது. நாம் ஒன்மற நநாில் பார்ப்பதற்கும், அதமனநய 

சினிமாவில் பார்ப்பதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வித்தியாசம் இருக்கிறது. இந்த 

வித்தியாசந்தான் சினிமாமவ ஒரு கமலயாகச் சசய்கிறது. இதமன நம்புங்கள். 

இல்மலயானால் உலகிற் சிறந்த மடைக்டர்களில் ஒருவைான புநதாவ்கின் என்ற 

ைஷ்யமைக் நகளுங்கள். 

</p> 

<p> “நமக்கு, சினிமா, கமலகளிநல மிக முக்கியமானது” என்றார் சலனின். சினிமாமவ 

முதன் முதலில் சவற்றிகைமாகப் பிைசாைத்திற்கு உபநயாகப்படுத்திக் 

சகாண்டவர்கள் ைஷ்யர்கள். இன்று ைஷ்யாமவ உருவாக்கிய முக்கியமான 

அம்சங்களிநல சினிமாவும் ஒன்று. அதனால்தான் கமலகளிநல மிக முக்கியமானது 

என்றார் சலனின். 

</p> 

<p> “சினிமா, அதிலும் சசய்திப் படங்கள் நமது நதசத்தின் நிைந்தைமான சசல்வம்” 

என்றார் அசமாிக்கத் தமலவைான ரூஸ்சவல்ட்.  சஜர்மனியில் ஹிட்லர், பிைசாை 

மந்திாியான டாக்டர் நகால்மைநய சினிமாவின் தமலவைாக நியமித்துள்ளார்.  

சவளிநாட்டு உதவி மந்திாிநய சசக்நகாஸ்நலாவாக்கியாவில் சசய்திப் படங்களின் 

ஆசிாியைாக இருக்கிறார். இங்கிலாந்தில் பிாிட்டிஷார், மட்டமான தங்களுமடய 

படங்கமளச் சட்டத்தினால் பாதுகாத்துக் சகாள்ளுகிறார்கள். பிைான்ஸ் நதசத்தில் 

சினிமாவுக்சகன்று தனியாக ஒரு மந்திாி நியமிக்கலாமா என்று ஆநலாசிக்கின்றனர்.  

இத்தாலி சர்வாதிகாாியும், துருக்கி சர்வாதிகாாியும் காமிைாக்களுக்கு முன்நன 

புன்னமக சசய்து, தங்கள் சகாள்மககமளப் பிைசாைம் சசய்யத் 

தயங்குகிறார்களில்மல.  சண்மடக்கு முன்னர், சீனாவிநல மத்திய அைசாங்கத்தார் 

சசாந்தமாக சினிமா சசய்திப் படங்கள் தயாாித்து வந்தனர். ஜப்பானியர்கள் 

இவ்விஷயத்திலும் சீனர்களுக்கு இமளத்தவர்கள் அல்ல. நார்நவ, ஸ்வீடன், 

சடன்மார்க், ஹாலந்து, ஆஸ்திாியா, ஹங்நகாி, ருநமனியா நபான்ற நாடுகளில் 

அைசாங்கங்கள் சினிமாக் கமல அபிவிருத்திக்கு உதவி சசய்கின்றன. 

</p> 

<p> நலடி ஆஸ்டர் நபான்ற பிைபல தமலவிகளும், சபர்னார்டு ஷா நபான்ற 

அறிஞர்களும், சினிமாவில் நதான்ற ஆைம்பித்துவிட்டார்கள். அப்பாடா! உலக 

முழுவதும் எப்படிச் சினிமாமவ ைசிக்கிறது! உலகத்தில் இதுவமை எந்தக் கமலயும் 

</p> 



அமடந்திைாத ஒரு சக்திமய - ஒரு உன்னத நிமலமய - ஒரு சபருமமமய இன்று 

சினிமாக்கமல அமடந்திருக்கிறது. 

   

<p> திநயட்டாிநல உட்கார்ந்து சுகமாகப் படம் பார்க்கும் மக்களுக்கு, சில விநாடிகள் 

அதிர்ச்சிகமள உண்டாக்கக் கூடிய சசய்திகமளத் தயாாிப்பதற்காகப் பல 

காமிைாக்காைர்கள் தங்கள் உயிமைநய தியாகம் சசய்திருக்கின்றனர். மகா யுத்தம், 

அபிஸீனிய யுத்தம், ஸ்சபயின் யுத்தம், சீன யுத்தம் முதயலியமவகமள நநருக்கு 

நநைாக நாம் பார்ப்பதற்கு வீைம் நிமறந்த இக்காமிைாக்காைர்கநள காைணம்.  

இவர்களுமடய சபயர்கள் உலகினருக்குத் சதாியாமநல நபாய்விடலாம். ஆனால் 

கமல வளர்ச்சிக்காக உயிர் துறந்த இவ்வீைர்களின் தியாகம் ஒருநாளும் 

வீண்நபாகாது. 

</p> 

<p> சசய்திப் படங்கள் சவறும் படங்கள் அல்ல. இமவகள் விஷயங்கமள 

விளக்குகுனஙறன; அறிமவயூட்டுகின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் நமலாகச் 

சாித்திைத்மத ‘ாிகார்டு’ சசய்கின்றன. 

</p> 

<p> நிமனத்தாலும் திடுக்கிடத் தகந்த நிகழ்ச்சிகள் பல, படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.  

ஹிண்டன்பர்க் ஆகாய விமானம் எாிந்து வீழ்வதும், சீனர்கள் வீதிகளிநல சுட்டு 

வீழ்த்தப்படுவதுவம், ஆகாய விமானங்களிலிருந்து குண்டுகள் எறிந்து 

நகைங்கமளயும் மக்கமளயும் நாசப்படத்துவதும் சகிக்க முடியாத காட்சிகளல்லவா?  

நைம்புத் தளர்ச்சியில்லாமல் இமவகமள எப்படிப் படம் பிடித்திருக்கிறார்கள்!  பல 

சமயங்களிநல இந்தச் சசலூலாய்ட் சுருமணகள் தனி ஆகாய விமானங்கிளநல 

பிையாணம் சசய்கின்றன. அபிசீனியாவின் மாஜி மன்னர் சஹயிலி சைலாயி 

பட்டாபிநஷகத்தின்நபாது எடுத்த படங்கள், பல நாடுகளுக்கு ஆகாய 

விமானங்களிநல அனுப்பப்பட்டன. 

</p> 

<p> ஒழுங்காகச் சசய்திப் படங்கமளத் தயாாிக்கும் துமறயில் அசமாிக்கர்கள் தமல 

சிறந்து விளங்குகின்றனர். இைவு 9-மணிக்கு ஒரு சசய்திப் பட ஸ்டூடிநயாவில் 

எவ்வளவு பைபைப்புக் காணப்படுகிறது! உலகின் பல பாகங்களிலிருந்தும் வரும் 

படங்கள் திமையில் காண்பிக்கப்படுகின்றன. ஆசிாியர் அதற்கு வியாக்யானம் 

எழுதுவார். சுத்தமான வாக்குள்ளவர்கள் தான் அதமனப் நபசுவார்கள். படத்தில் 

இயற்மகயாக உள்ள சப்தம், பின்னணி சங்கீதம், வியாக்யனம் ஆகிய மூன்று 

சப்தங்களும் ஒன்றாகப் பதிவு சசய்யப்படுகின்றன. அன்றிைநவ இப்படங்கள் 

அச்சாகி விடுகின்றன. ஒவ்சவாரு பிாிண்டிங் சமஷினும் ஒநை சமயத்தில் எட்டுப் 

படங்கள் தயார் சசய்கின்றன. இமவகளிற் சில அன்றிைநவ ஆகாய விமானத்தில் 

சகாண்டு நபாகப்படுகின்றன. 

</p> 

<p> வியாக்யானம் சசய்பவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் Commentators  என்று சபயர்.  

சபாதுவாக இவர்கள் நைடிநயாவில் சுத்தமாகப் நபசுவதில் பிைசித்தி சபற்றவர்கள்.  

அசமாிக்கர்களுக்கு நமகச்சுமவ இயற்மகயிநலநய அதிகம். சாைமற்ற 

விஷயங்களயும் நமகச்சுமவயினால் ைசிக்மவத்து விடுவார்கள். அசமாிக்காவில் 

ஐதாநகா என்ற ஸ்நடட்டில் ஒரு குடியானவனுமடய நிலம் திடீசைன இயற்மகயால் 

ஒரு பாதாளக் கிடங்காக  மாறிவிட்டது. இதமன ஜனங்கள் ஆச்சாியத்நதாடு 

பார்த்துக் சகாண்டிருந்தனர். 

</p> 

   

<p> ஐநைாப்பா முழுதும் அமலந்நதன். திரும்பியதும், ஹாிபுைா காங்கிைைூக்குச் 

சசன்நறன். இந்தியாவில் உள்ள பல்நவறு ஸ்டூடிநயாக்கமளப் பார்மவயிட்நடன்.  

அநநக பட முதலாளிகளுடன் என் திட்டம் பற்றி விவாித்நதன் பலனில்மல. 

</p> 

<p> இதன் நடுவில் இந்தியாவின் தமலசிறந்த ஸ்டூடிநயா ஒன்றில் தாங்கள் 

ஆைம்பிக்கவிருந்த சசய்திப்பட இலாகாவிற்கு என்மனத் தமலவைாக அமழத்தனர்.  

</p> 



அமத எண்ணிச் சிலகாலம் தாமதித்நதன். ஆனால் அவர்கள் சசய்திப்படம் 

ஆைம்பிக்கும் எண்ணத்மதக் மகவிட்டதும், என் பமழய நவமலமயத் 

சதாடங்கிநனன். 

<p> சசன்மனயிலுள்ள பல முதலாளிகள் எனது திட்டத்மதப் பார்த்து நமகத்தனர்.  

சிலைால் அதமன அறிந்து சகாள்ளக்கூட முடியவில்மல. ஒரு பிைபல பிலிம் 

கம்சபனி மாநனஜர், என் எதிாிநலநய தன் முதலாளியிடம், “வாழ்க்மகச் 

சித்திைப்படம் (டாக்குசமண்டாி ப்லிம்) இலவசமாகக் காண்பித்தால் கூட ஜனங்கள் 

பார்க்க வைமாட்டார்கள்” என்று கூறினார். 

</p> 

<p> பலர் நான் சவறும் மனக்நகாட்மட கட்டும் இமளஞன் என்றும், 

சவளிநாட்டிலிருந்து திரும்பி இருப்பதால், சாத்யமாகாத எண்ணங்கமள 

மவத்துக்சகாண்டு குழம்பிக் சகாண்டிருப்பதாயும் எண்ணினர்.  இதன் நடுவில் சில 

முதலாளிகள், தங்கள் படத்திற்கு மடைக்டைாக வரும்படி சகாழுத்த சம்பளத்மத 

ஆமச காட்டினர். சதாமக சைாம்ப வசீகைமாக இருந்தது. ஆனால் நான் எடுத்த 

காாியத்மத விடுவதில்மல என்று சங்கற்பம் சசய்து சகாண்நடன். 

</p> 

<p> அதன் பிறகுதான் ‘டாக்குசமண்டாி பிலிம்ஸ்’ ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. அக்கம்சபனி 

உருவாக ஏறக்கமறய ஒரு வருஷம் சசன்றது. அதற்கிமடயில் தமிழ்ப்பட 

முதலாளிகமளப்பற்றி அறிய நல்ல அனுபவமும் கிமடத்தது. நான் என் 

எண்ணத்தில் மபத்தியம் பிடித்தவன் நபால் இருந்நதன். 

</p> 

<p> இந்தியாமவச் சுற்றிப் பல தடமவகள் அமலந்நதன். உலகத்தில் ஏறக்குமறயப் 

பாதிக்கு நமல், நவகமாக கப்பல்களிலும், ஆகாய விமானங்களிலும் ஐந்து மாதங்கள் 

சுற்றிநனன். 

</p> 

<p> பமழய படங்கமளச் நசகாிப்பது, விநசஷமாப இந்தியாவில் மிகவும் ைசமாக 

இருந்தது. ஸ்டூடிநயாக்களுக்குச் சசன்று பமழய படங்கமளப் பற்றி விசாாிக்கும் 

நபாது அநநகர் என்மன மிகுந்த ஆச்சாியத்துடன் உற்று நநாக்கினர். இந்தக் 

குப்பமகமள என்ன சசய்யப்நபாகிறாய் என்று நகட்டனர். ஆனால் நான் மிகவும் 

அபூர்வமான சிலவற்மற அந்தக் குப்மபகளிலிருந்து நதடி எடுத்நதன்! 

</p> 

<p> முதல் ஆண்டு முழுவதும் நதடிச் நசகாித்த படங்கள், முழு நீளப்படமாச் 

சசய்வதற்குப் நபாதுமானதாக இல்மல. பிறகு ஐநைாப்பாவிற்குப் பயணமாநனன். 

</p> 

<p> ஐக்கிய  அசமாிக்காவிலும், ஐநைாப்பாவிலும் முப்பதுக்கு நமற்பட்ட சசய்திப் படக் 

கம்சபனிகட்குச் சசன்நறன். கீழ் நாடுகளிலும் நமல் நாடுகளிலும் காந்திஜியின் 

வாழ்க்மகக்கு உபநயாகமான, எல்லாப் படங்கமளயும் நசகாித்நதன்.  

சவளிநாடுகளில் படங்கள் நசகாிப்பது இந்தியாமவவிடச் சுலபமாகவும் 

சிக்கனமாகவும் இருந்தது. 

</p> 

   

<p> சதன் ஆப்பிாிக்கா, நிறத் திமிர் நிமறந்த நாடு, இன்று கூட டர்பன் நகாில் உள்ள 

சில வீதிகளில் இந்தியர்கள் நடந்து சசல்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்மல. ட்ைாம், 

பஸ்களிலும் ஐநைாப்பியர் அல்லாதவர்களுக்காக கமடசி மூன்று ஆசனங்கள் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சில பஸ்களில் இந்தியர்கமளயும், நீக்நைாக்கமளயும் 

ஆடு மாடுகமளப் நபால் அமடக்கிறார்கள்! பாங்குகளில் இவர்களுக்சகனத் தனி 

ஜன்னல்கள்! தனி தபால் ஆபீஸ்களும் இருக்கின்றன! அநநக சினிமாக் 

சகாட்டமககளில், நஹாட்டல்களில், காபி சாப்பிடுகிற இடங்களில், இந்தியர்கள் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்மல. நஜாகன்னஸ்பர்க் நகாில் உள்ள ஒரு சிறு கமடக்குச் 

சசன்று, நான் நசாடா நகட்டசபாழுது அங்குள்ள சபண் “புட்டியில் தருவதற்கு 

ஒன்றுமில்மல” என்று சசான்னாள்!  இந்த நாட்டில் தான் மகாத்மா காந்தி இருபது 

வருஷ காலத்திற்கு நமலாகத் தங்கி, இவ்வித அநியாயங்கமள ஒழிக்க அநநக 

</p> 



நபாைாட்டங்கமள நடத்தினார். 

<p> ஆனாலும் சதன் ஆப்பிாிக்காவிலும் இன்பகைமான அனுபவங்கள் 

இல்லாமலில்மல. காந்தி என்பது ஒரு மந்திைச் சசால்லாக விளங்கிற்று. அதுதான் 

உண்மமயான அநுமதிச் சீட்டு!  காந்திஜியுடன் நதாநளாடு நதாள் நின்று உமழத்த 

பல ஊழியர்கமளயும், சகபாடிகமளயும் சந்தித்நதன். முதல் சத்யாக்ைகப் 

நபாைாட்டத்மதப் பற்றி அவர்கள் சசால்லிய அருமமயான சம்பவங்கள் என் 

மனமத விட்டு ஒரு நாளும் அகலாது. 

</p> 

<p> ஸ்ரீ காலன்பாக் என்ற ஐநைாப்பிய சிற்பி, காந்திஜியின் நதாழர்.  

நஜாகன்னஸ்பர்க்கில் நிைந்தைமாக வசிக்கும் அவர் டால்ஸ்டாய் பண்மண நபான்ற 

தூைமான இடங்களுக்கு, காமிைாமவத் தாநம நதாளில் தூக்கிக் சகாண்டு வந்தார்! 

காந்திஜியிடம் அவர் சகாண்டிருந்த அன்பு எத்தமகயது! 

</p> 

<p> நான் நஜாகன்னஸ்பர்க்கில் இருந்தநபாது யுத்தம் சதாடங்கிவிட்டது. கப்பல் 

கம்சபனிகள் எல்லாம் “இடமில்மல” என்று மகமய விாித்தன. ஒரு கம்சபனியார் 

இந்தியர்கமள முதலாவது வகுப்பில் அனுமதிப்பதில்மல என்று கூடக் கூறினர். 

உடநன என்னுமடய உாிமமமயப் பற்றிப் நபாைாட ஆைம்பித்நதன். இந்திய 

அைசாங்கத்தின் ஏசஜண்டு சஜனைல், வர்த்தக சங்கம் இவர்களின் உதவிமயக் 

சகாண்டு, நான் சவற்றி சபற்நறன்.  தாய்நாடு திரும்ப டிக்கட் கிமடத்தது. 

</p> 

<p> இந்தியாவிற்கு வந்த பின்னரும் நதசத்மதச் சுற்றி மீண்டும் படங்களுக்காக அமலய 

ஆைம்பித்நதன். டாகுசமண்டாி பிலிம் காமிைாக்காைர்கள் பல்நவறு சமயங்களில் 

மாதக் கணக்காக வார்தாவில் காத்துக்சகாண்டிருந்தனர். மகாத்மா காந்திமயப் 

படம் பிடிப்பது மிகவும் கஷ்டமான காாியம். காமிைாவுக்காக அவர் சிறிதுகூட 

நிற்பதில்மல. சாதாைணமாக அவர் மிகவும் நவகமாக நடப்பவர். அமதயும் விட 

அவமைச் சுற்றிலும் எப்சபாழுது பார்த்தலும் ஜனங்கள் நின்றுசகாண்டு, படத்தில் 

தாங்களும் விழநவண்டுசமன்று தமலமய நீட்டுகின்றனர். காந்திஜியின் வீட்டுக்கு 

அநநக காமிைாக்காைர்கள் அனமதிக்கப்படுவதில்மல. இத்தமகய மகத்தான 

கஷ்டங்களுக்கிமடநய காந்திஜியின் வாழ்க்மகயில் அருமமயான சில காட்சிகள் 

எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

</p> 

   

<p> பிலிம்  சதாழிலின் சகல அம்சங்களிலும் அசமாிக்கர் மிகச் சிறப்பான முமறயில் 

நவமல சசய்கிறார்கள். ஒவ்சவாரு ஸ்டூடிநயாவுக்கும், ஊர் சுற்றும் சில 

ஏசஜண்டுகள் இருக்கிறார்கள். புதிய ‘நட்சத்திை’ங்கமளக் கண்டுபிடிப்பது 

இவர்களின் நவமல. முதல் காட்சிமயப் படம் பிடிக்க ஆைம்பிக்குமுன், கமத, படம் 

எடுக்கும் குறிப்புகள் அடங்கிய ‘ஸ்கிாிப்ட்’ முதலிய அமனத்தும் தயாைாயிருக்கும்.  

ஒரு படத்மத எடுக்க,  நான்கு முதல் பத்து வாைங்கள் தான் பிடிக்கும். 

</p> 

<p> காமிைாக்காைர்களில் இைண்டு வமக. ஒளி நிபுணர்கள் ஒரு வமக. படம் பிடிக்கும் 

‘ஆபநைட்டர்கள்’ மற்சறாரு வமக. படம் பிடிக்கும் காமிைாக்காைர்கமளப் நபால் 

மூன்று மடங்கு அதிகச் சம்பளம் ஒளி நிபுணர்கள் சபறுகிறார்கள். 

</p> 

<p> ஒநை காட்சிமய எடுக்மகயில் மூன்று காமிைாக்கமள, சபரும்பாலான 

ஸ்டூடிநயாக்கள் உபநயாகிக்கின்றன. இந்த மூன்று காமிைாக்களும் சவவ்நவறான 

மூன்று நகாணங்களில் மவக்கப்படுகின்றன. சவவ்நவறான மூன்று நகாணங்களில் 

படத்மத அமவகள் எடுக்கின்றன. அந்த மூன்றில் எது மிகச் சிறந்ததாயிருக்கிறநதா, 

அமதநய முடிவான பிலிமில் நசர்த்துக் சகாள்கிறார்கள். ஹாலிவுட்டில் இப்படி 

மூன்று சநகடிவ்கள் எடுத்தாலும், சமாத்தச் சசலவில் நூற்றுக்குப் பத்து விகிதம்தான் 

சவற்றுப் பிலிம் வாங்குவதற்சகன்று பணம் ஒதுக்குகிறார்கள். நம்மவர்களுக்நகா, 

சவற்றுப் பிலிமுக்கு 30 சதவிகிதத்துக்கு நமல் சசலவாகிவிடுகிறது! 

</p> 



<p> பிலிம் சதாழிலின் மூன்று கிமளகளான உற்பத்தி, விநிநயாகம், காட்சி, இந்த 

மூன்மறயும் ஒநை கம்சபனிநய நடத்துகின்றது. அசமாிக்கர்களின் சினிமாத் 

சதாழில் சவற்றிக்கு இதுதான் மூலகாைணம்.  

</p> 

<p> ஐக்கிய அசமாிக்கா முழுவதிலும் சமாத்தம் 20,000 திநயட்டர்கள் இருக்கின்றன. 

சமட்நைாவுக்கும் பாைமவுண்டுக்கும் மட்டும் தனித்தனி 400  ‘திநயட்டர் சங்கிலி’கள் 

இருக்கின்றன. அமவகளுக்குள்நளநய ‘நலாஸ் இன்கார்ப்சபாநைட்’ தான் மிகப் 

சபாியது. அந்தந்தக் கம்சபனிகளுக்கு 1,500 திநயட்டர்கள் இருக்கின்றன. 

</p> 

<p> இங்கிலாந்து </p> 

<p> இங்கிலாந்து வருநவாமானால், ஏமாற்றந்தான் ஏற்படுகிறது. ஏநதா சில 

படங்கமளத் தவிை, மற்ற இங்கிலீஷ் படங்கசளல்லாம் மட்டமாகநவ இருக்கின்றன. 

</p> 

<p> இங்கிலாந்ததிநல பிலிம் உலக மன்னைாகவுள்ள அசலக்ைாண்டர் நகார்டா 

ஆங்கிநலயைல்லர், ஹங்நகாியர். இங்கிலாந்து ஸ்டூடிநயாக்களில் நவமல  சசய்யும்  

காமிைாக்காைர்களில் சபரும்பாநலார் அயல்நாட்டுக்காைர்கள், ‘நகாட்டா’ முமற 

என்ற ஏற்பாட்டால்தான் பிாிட்டிஷ் படங்கள் காப்பாற்றப்படுகின்றன.  

இங்கிலாந்தில் மூன்று அசமாிக்கப் படங்கள் இறக்குமதியானால், ஒரு பிாிட்டிஷ் 

படத்மத வாங்கிக் சகாள்ள நவண்டும். 

</p> 

<p> உலகத்திநலநய நவசறந்த நகைத்மதயும் விட மிக அதிகமான சசய்திப் படத் 

திநயட்டர்கள் லண்டனில் இருக்கின்றன. லண்டனில் நடுமத்தியில் சுமார் இருபது 

சசய்திப் படத் திநயட்டர்கள் இருக்கின்றன. அமவகளுக்குள்நளநய டாட்லர் 

சினிமா என்பதற்குத் தான் ஜனங்கள் மிக அதிகமாய்ப் நபாகிறார்கள். இந்தத் 

திநயட்டாின் மிகப் சபாிய திமையில், ஒரு சமயம் சடர்பி குதிமைப் பந்தயக் 

காட்சிமய ஆகாசதர்சினியில் (சடலிவிஷன்) பார்த்நதன். 

</p> 

<p> மீதி ஐநைாப்பா </p> 

<p> ஒரு காலத்தில் பிசைஞ்சுப் படங்கள் உலக மார்க்சகட்டில் பிைபலமாயிருந்தன.  

இப்நபாது அமவ மட்டமாகிவிட்டன. ஏசனனில், தனிப்பட்ட முதலாளிகள் பட 

உற்பத்திமயக் மகக்சகாண்டதால்,  சதாழில் சீைழிந்துவிட்டது. 

</p> 

   

<p> அசமாிக்காவிநல, அசமாிக்கர்களுக்காக, முக்கியமாக அசமாிக்கப் 

சபண்களுக்காகத் தயாாிக்கப்படும் ஒரு படம் இந்தியர்கட்கு எவ்வாறு ஏற்றதாக 

இருக்க முடியும்? அசமாிக்க மடைக்டர்கள் மிகக் சகட்டிக்காைர்கள். பணம் 

சம்பாதிப்பதற்நகற்ற வழியில் படங்கமளத் தயாாிக்கின்றனர். படங்களுக்குச் 

சசல்கின்றவர்களில் சபரும்பாநலார் சபண்கள். அவர்கமளத் 

திருப்திப்படுத்தினால்தான் படம் சவற்றியமடயும். சபண்கள் காதல் 

படங்கமளத்தான் விரும்புகின்றனர். இக்காைணங் சகாண்டுதான் அசமாிக்காவில் 

அபாிமிதமாகக் காதல் படங்கமளத் தயாாிக்கின்றனர். 

</p> 

<p> ஒரு சபண் சினிமாவுக்குச் சசன்றால், படம் பார்க்கும்சபாழுது தன்மனக் 

கதாநாயகியாக நிமனத்துக்சகாள்கிறாள். தான் அழகாயிருப்பதாகவும், தனக்குப் 

பிறமைக் கவர்ச்சி சசய்யும் தன்மமயிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறாள். இதனால்தான், 

கதாநாயகி அழகாகவும் பிறமைக் கவரும் தன்மமயுமடயவளாகவும் இருக்கிறாள்.  

படம் பார்க்கும் சபண் தான் உயர்ந்த ஆமடகமள அணிய விரும்புகிறாள். இமதக் 

கருதிக் கதாநாயகிக்கும் நல்ல ஆமடகமளக் சகாடுக்கிறார்கள். கதாநாயகி பல 

கஷ்டங்கமள அமடந்து கமடசியாகக் காதலமன அமடயநவண்டுமசமன்று 

இப்சபண் விரும்புகிறாள்.  எனநவ படமும் ச்நநதாஷமாக முடிகிறது. 

</p> 

<p> சபரும்பாலான அசமாிக்கர்கள் தங்கள் சபண் சிநநகிதர்கமளத் 

திருப்திப்படுத்துவதற்காகநவ சினிமாவுக்குச் சசல்கிறார்கள். திநயட்டருக்குள் 

சசன்றால்  இருட்டாகவும், சிறிது உஷ்ணமாகவும் இருக்கும். அன்றியும் பிடித்துக் 

</p> 



சகாள்வதற்கு ஒரு மிருதுவான மகயும் இருக்கிறது. இந்த ஆண்கமளப் பற்றிப் பட 

முதலாளிகட்கு என்ன கவமல? படங்களுக்குகப் பண வருவாய்க் கிமடப்பது 

சபண்களால் என்று இருக்கும்வமை, அவர்களுக்காகத்தான் மடைக்டர்கள் 

படங்கமளத் தயாாிப்பார்கள். 

<p> சில வருடங்கட்கு முன்நன ஒரு தமிழ்ப் படம் பார்த்நதன்.  அதில் ஒரு நடிகர் தூங்கும் 

சபண்மண முத்தமிட்டார். முத்தமிட்ட சப்தம் மூன்று பர்லாங் தூைம் நகட்டிருக்கும்.  

அவர் முத்தமிட்டது கூட ஆச்சர்யமில்மல. அந்த முத்தத்தின் சப்தத்மதக் நகட்டு 

அந்தப் சபண் விழிக்காமல் இருந்தாநள, அதுதான் எனக்கு ஆச்சாியமாயிருந்தது! 

</p> 

<p> நம் நாட்டில் பகிங்கைமாக முத்திமிடுவது – அதுவும் சபண்கமள முத்தமிடுவது 

நிமனப்பதற்கும் முடியாத காாியம். சிலர் படத்தில் முத்தமிடுவமதக் கண்டால் 

‘ஆபாசம்’ என்கிறார்கள். ஆனால் முத்தமிட நவண்டுசமன்று இவர்கட்கு 

மனதிற்குள்நள அளவு கடந்த ஆமச. 

</p> 

<p> தற்சபாழுதுள்ள தமிழ் சினிமாக்களில் நநைடியாக முத்தமிடப் பயப்படுகிறார்கள்.  

சில படங்களில் முத்தம் இடுவமத, ‘சிலூயத்’தாக (உருவம் மட்டும் கருப்பாகத் 

நதான்றும்) எடுத்துள்ளார்கள். 

</p> 

<p> எல்லா வமகயிலும் முன்நனறிவிட்டதாகப் சபருமம பாைாட்டிக் சகாள்ளும் 

ஜப்பான் முத்தத்தில் பின்நன நிற்கிறது. சினிமாப் படங்களில் முத்தமிடக் 

கூடாசதன அைசாங்கம் உத்தைவிட்டிருக்கிறது. 

</p> 

<p> அசமாிக்கப் படங்களில் முத்தம் இல்லாத படங்கள் இருக்கிறதா என்பது சந்நதகம்.  

அசமாிக்காவில், கீழ்த்தைமான திநயட்டர்களில், படத்தில் கதாநாயகனும் 

கதாநாயகியும் முத்தமிடும் சபாழுது, படம் பார்க்கும் தம்பதிகளில் பலர் முத்தமிட்டுக் 

சகாள்வார்கள். 

</p> 

<p> நியூயார்க் நகாில் நைடிநயா சிட்டி மியூசிக் ஹால் என்சறாரு திநயட்டர் இருக்கிறது.  

உலகத்திநலநய இமதத்தான் சபாிய திநயட்டர் என்று கருதுகிறார்கள். ஆறு 

மாடிகள், ஆறாயிைத்மதந்நூறு மக்கள் ஒநை காலத்தில் உட்காைலாம். திநயட்டாின் 

நமன் மாடிக்குச் சசல்ல 16 ‘லிப்டுகள்’ இருக்கின்றன.  சவளிநய சசல்வதற்கு 64 

கதவுகள் இருக்கின்றன.  திநயட்டருக்கு உள்நள சசன்றால் ஒரு அைண்மமனமயப் 

நபாலிருக்கிறது. அங்கு சசல்வதால் உண்டாகும் இன்பம், சசல்கிறவர்கட்சகல்லாம் 

சபாதுவுமடமம. மாமல 4 மணிக்கு சைாட்டியும் டீயும் எல்நலாருக்கும் இனாமாக 

வழங்குகிறார்கள். 

</p> 

<p> ‘பாைமடஸ்’ என்பது நியூயார்க் நகாிலுள்ள மற்சறாரு திநயட்டர். சுமார் மூவாயிைம் 

ஜனங்கள் உட்காைலாம். மூன்று மாடிகள் உள்ளது. உள்நள சசன்றால் சவட்ட 

சவளியில் உட்கார்ந்திருப்பது நபாலத் நதான்றும். நீலநிற ஆகாயம் – நகர்ந்து 

சகாண்டிருக்கும் நமகங்கள் – பிைகாசிக்கின்ற நட்சத்திைங்கள் – இமவசயல்லாம் 

இயற்மகயல்ல, சசயற்மகதான்.  மசனாைம்மியமான இத்திநயட்டாிநல ஆண்களும் 

சபண்களுகளும் நஜாடி நஜாடியாக அமர்ந்து, படம் பார்த்து மகிழ்வது எவ்வளவு 

இன்பமான காட்சி! 

</p> 

<p> அசமாிக்கத் திநயட்டர்களிநல ஒரு பிநைாகிைாம் என்பது இரு சபாிய படங்களும், 

மற்றும் இைண்டு அல்லது மூன்று படங்களும் சகாண்டதாகும்.  இைண்டு படங்கமள 

எப்படி ஒநை சமயத்தில் பார்ப்பசதன்று தமிழர்கள் மமலக்கலாம். ஆனால் ஆங்கிலப் 

படத்தின் சைாசாி ஓடும் நநைம் ஒன்நறகால் மணிதான் என்பமத மறந்துவிடக் 

கூடாது. இைண்டு படத்திற்கு இைண்டமை மணி நநைம். மற்றும் மூன்று சிறு படங்கள் 

– ஒன்று சசய்திப் படம். இதன் நீளம் சுமார் 1000 அடி. காட்டும் நநைம் பத்து 

நிமிஷம்.  அந்த வாைத்தில் உலகத்தில் நடக்கும் சசய்திகளிற் பல இச்சுருமணகளில் 

</p> 



வந்து  விடும். ‘கார்ட்டூன்’ எனும் நவடிக்மகப் படம் பத்து நிமிஷம் 

காண்பிப்பார்கள். சபரும்பாலும் இது கலர்ப்படமாக இருக்கும். மற்றுசமான்று 

அறிவூட்டும் சிறு படமாக இருக்கும். இைண்டு சபாிய படங்களிநல ஒரு படமாவது 

ஜனங்களுக்குப் பிடித்தமாக இருக்கும். சபாதுவாகப் சபரும்பாலான மக்கள் 

சசய்திப் படத்மதயும் கார்ட்டூமனயும் கண்டு மகிழ்கின்றனர். ஒரு புநைாகிைாம் ஐந்து 

படங்கள் காண்பிப்பதால், அதமன நிைவல் சசய்ய அவர்கட்கு வசதியிருக்கிறது.  

தமிழப்படம் ஒன்று மட்டமாக இருந்துவிட்டால், ‘பணம் நபாச்சு’ என்று 

திட்டிக்சகாண்நட சவளியில் வருகிநறாமல்லவா? சவளிநாட்டில் அப்படியில்மல.  

பணம் சகாடுக்கும் மக்கள் சபாதுவாகத் திருப்திநயாடுதான் சவளியில் 

வருகின்றனர். 
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