
 

 

 

 

 

 

 

 

“காந்தியை எளியைைாக யைத்திருப்பதற்காக ஏராளைாகப் பணம் செலவிட 
வைண்டியிருக்கிறது'' என்று அந்த காலத்தில் ெவராஜினி வதவி ெபர்ைதி ஆசிரைத்துத் 
திண்யணயில் சொன்னது இன்னும்கூட உண்யைைாக இருக்கிறது. எளியைைான காந்தியை 
ெர்ைவதெ சினிைாைாக்கிக் காட்ட ெர்.ரிச்ெர்ட் அட்டன்பவராவுக்கு நம் ைரிப்பணம் 
வகாடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் வதயைப்படுகிறது. 

அம்ைாபாடு அம்ைணைாம்; கும்பவகாணத்ல வகாதானைாம் என்ற கயதைாய் உள்ளூரில் நல்ல 
சினிைா ைளர்ச்சிக்வகதும் செய்ைாத அரசு, சைளியூர்க்காரயர கூப்பிட்டுப் பணத்யத வீணாகச் 
செலவு செய்கிறது. 

உள்ளூரில் வராஷமுள்ள சினிைாக்காரர் எைராைது இருக்கிறாரா என்று வதடினால் அதுவும் 
அபூர்ைைாய் இருக்கிறது. மிருணாள் சென், கிரீஷ் கர்னாட், எம்.எஸ்.ெத்யு ஆகிவைார் எதிர்ப்பு 
சதரிவித்தார்கள். அறிக்யகவிட்டதற்குப்பின் அடுத்த நடைடிக்யகயைவை காவணாம். 
தமிழ்நாட்யடப் பற்றிப் வபெவை கூடாது. இங்வகயுள்ள 'முற்வபாக்கு' சினிைாக்காரர்கள் 
எல்லாரும் ஏன் இப்படி நம் ைரிப்பணம் காந்திக் கணக்கில் எழுதப்படுையதப் பற்றி கண்டுக் 
சகாள்ளவில்யல என்று புரிைவில்யல. 

சபாதுைாக 'அைார்டு' ைாங்குகிற கயலப்பட யடரக்டர்களுக்சகல்லாம் ஏதாைது சகாள்யகப் 
பிடிப்பு இருக்குசைன்று நம்பப்படுகிறது. வபான ைாதம் சடல்லியில் நடந்த ெர்ைவதெத் 
தியரப்பட விழாவில் 'தங்க ையில்’ பரிசு சபற்ற படம் 'ஆக்வராஷ்'. ஒரு ையல ஜாதிப் 

சபண்  சகாயலைாகிறாள். அைள் கணைவன குற்றஞ்ொட்டப்படுகிறான். இளம் ைழக்கறிஞர் 
ஒருைர் அைனுக்காக இலைெைாக ைாதாட முன் ைருகிறார். இந்த ைழக்கறிஞர் தாவன ையல 
ஜாதியினரின் கிராைத்துக்குப் வபாய் உண்யையை அறிை முற்படுகிறார். உள்ளூரின் 
செல்ைாக்குள்ள புள்ளிகள் தயடைாய் ைர இறுதியில் உண்யை சைல்கிறது. சுபம். படத்தில் 



புரட்சி முடிந்துவிட்டது. படத்தின் யடரக்டர் வகாவிந் நிஹ்லானி. இைர் தான் அட்டன்பவரா, 
ைன்னிக்கவும் ெர்.அட்டன்பவராவின் காந்தி படத்துக்கு செகண்ட் யூனிட் யடரக்டர். 

சடல்லிக்கு அண்யையில் வபான வபாது காந்தி படப்பிடிப்யபப் பார்த்வதன். பிரும்ைாண்டைாக 
நடக்கிறது என்பதில் ெந்வதகமில்யல. ஆனால் இத்தயனக்குைப்புறம் காந்திதான் காந்தி 
ைாதிரியில்யல; வநரு வநசரதிர். ஏன் அைர்கயள ைாதிரிவை இருக்க வைண்டும், 
அைசிைமில்யல. அைர்கள் ைாதிரி நடித்தால் வபாதும் என்பது ெர்.அட்டன்பவராவின் ைாதம். 
படம் பூராயையும் லாங்ஷாட்டில் எடுத்தால் பிரச்யனவை இருக்காது. 

காந்தியைப் பற்றிை எந்தப்படமும் ெர்ச்யெக்குட்பட்டதாகத் தானிருக்க முடியும் என்ற 
மிருணாள் சென்னின் கருத்து சராம்ப ெரி. சுபாஷ் ெந்திர வபாஸ், பகத்சிங் பற்றிை காந்தியின் 
கருத்துக்கள் புதிை தயலமுயறக்கு ஏற்க முடிைாதனைாயுள்ள நியலயில் இந்தப் படம் 
முழுயைைானதாகவை ைர முடிைாது. 

காந்தி படத்தால் சடல்லியில் இரண்டு விஷைங்கள் நடக்கின்றன. ைார் வைண்டுைானாலும் 
வபாய் கூட்டத்தில் ஒருத்தராக நடித்து ஒரு நாயளக்கு ஐம்பது ரூபாய், கூட ொப்பாடு 
ெம்பாதிக்கலாம். நாடக, சினிைா முன்அனுபைம் இருந்தால் எழுபத்யதந்து ரூபாய். தமிழ் 
நாட்டிலிருந்து சடல்லி தியரப்பட விழாவுக்குப் வபான பல நண்பர்களின் பற்றாக்குயறயை 
காந்தி தீர்த்தார். (சடல்லி செல்ல விரும்பும் நண்பர்களுக்கு: இப்வபாது படப்பிடிப்பு பம்பாயில் 
நடக்கிறது) 

இன்சனாரு விஷைம்: ஜிப்பா. சடல்லி காதி பைனில் கதர் ஜிப்பாக்கவள இல்யல. எல்லாம் 
காந்தி படத்துக்குப் வபாய்விட்டன. படம் முடிந்ததும் இயை சதருவைாரக் கயடகளுக்குத் 
திரும்பிைருசைன எதிர்பார்க்கலாம். அப்வபாது பாதி வியலக்கு ைாங்கலாம். ைாழ்க 
அட்டன்பவரா. 

நகரத்திலுள்ள கல்லூரிகளுக்கும் டவுன்களிலுள்ள கல்லூரிகளுக்கும் நியறை வித்திைாெங்கள் 
இருக்கின்றன. குறிப்பாகச் சென்யனக் கல்லூரிகளில் படிக்கிறைர்கள் சபரும்பான்யை 
தமிழர்களானாலும் கல்லூரிக் கலாச்ொரம் சிறுபான்யைக்காரர்களுயடைதாகவை இருக்கிறது. 

அண்யையில் சென்யனயில் மூன்று நான்கு கல்லூரிகளில் 'கல்ச்சுரல் ஃசபஸ்ட்டிைல்'கள் நடந்து 
முடிந்தன. ைருடாைருடம் நடக்கிற ஒரு அம்ெம் வபால ஜனைரி, பிப்ரைரி ைாதங்களில் இயை 
நடந்வதைாகவைண்டும் என்சறாரு ைரபு இருக்கிறது. 

இந்த கலாச்ொர விழாக்களில் கலாச்ொரம் என்று ஏதாைது உண்டா? சநாறுக்குத் தீனி விற்கும் 

ஸ்டால்கள் சூதாட்டக்கயத நவீனப்படுத்தி ையக ையகைாய் “தம்வபாலா"விலிருந்து ைார்பிள்ஸ் 
ையர ைழங்கும் ஸ்டால்கள், இயெ, நாடகம் எக்செட்ரா. இதுதான் கலாச்ொர விழா, 
சென்யனக் கல்லூரிகளில் இயெசைன்பது வைற்கத்திை இயெ: வைற்கத்திை ொஸ்திரிை இயெ 
அல்ல. உடம்பில் உஷ்ணம் ஏற்படுத்தும் இயெ. டவுன் கல்லூரியில் இயெசைன்பது 
இந்திப்படப் பாட்டு. நாடகங்கயளப் பற்றிப் வபெவை வைண்டாம். 'ைவனாகரா' விலிருந்து 'யை 
ஃவபர் வலடி’ ையரயுள்ள வரஞ்சில் கல்லூரித் சதாடர்பான வஜாக்குகளுடன் இயை நிகழும். 



இந்தக் 'கலாச்ொர விழா'க்கயளக் சகாஞ்ெம் அதிகாரப் பூர்ைைாக்கிக் காட்டுைதற்காகக் 
கவியத, வபச்சு, இயெப் வபாட்டிகள் நடத்தி பரிசுகள் ைழங்கினால் வபாச்சு. 

வைற்படி விழாக்களில் உற்ொகைாய் பங்வகற்று ஸ்வநகைாய் சில ைணி வநரங்கயளவைனும் 
செலவிட்டு இந்த ைந்திர ைாழ்க்யகயில் தங்கள் ஆத்ைாயைக் காப்பாற்றிக் சகாள்ளுகிற 
ைாணைர்கள் ைாசரன்று பார்த்தால், பரம்பயரப் பணக்காரர் வீட்டுப்பிள்யள, கிராைத்துப் 
பணக்கார வீட்டிலிருந்து பட்டினத்தில் படிக்க ைந்து வபக்ைர்ட் ஸ்காலர்ஷிப் பணத்யத அள்ளி 
இயறக்கிற அன்பு நண்பர்கள். இைர்கள் எப்படிசைல்லாம் பணத்யத விரைைாக்கலாம் என்று 
திட்டமிடத் தங்கள் மூயள உயழப்யப ைழங்குகிற நடுத்தர ைகுப்பு வைல் ஜாதி வையல 
நாகரிக இயளஞர்கள். ’இைர்கள் ைத்தியில் என்னதான் நடக்கிறது?’ என்று சதரிந்து சகாள்கிற 
குறுகுறுப்பில் தயலகாட்டி அெடுைழியும் நடுத்தர ைகுப்பு ெனாதன சீனிைாென்களும் கிராைத்து 
ஏயழ ஆறுமுகங்களும் உண்டு. 

நம் ெமூகத்தில் ஆண் சபண்ணுறவுகள் எவ்ைளவு சகாச்யெைாயிருக்கின்றன என்பதற்கான 
ொட்சிகளாய் இந்த மினிவைச்ெர் ெமூகத்தின் விழாக்கயளப் பார்க்கலாம். டவுன் கல்லூரி 
ைாணைர் ஸ்ரீவதவி வபாஸ்டவராடும் குர்பானி பாட்வடாடும் திருப்திையடை வைண்டிைதுதான். 
சென்யன ைாணைருக்கு நியலயை சகாஞ்ெம் வைல், 'கலாச்ொர விழா’க்களில் ைாணைனும் 
ைாணவியும் ஒரு சில ைணி வநரம் வபசிக்சகாண்டிருக்கைாைது முடியும். 

இந்த விஷைசைல்லாம் எந்தப் பத்திரியகயிலும் ைருைதில்யல. இயளஞர் பக்கம் ஒதுக்குகிற 
ஆங்கிலப் பத்திரியகயிலும் ெரி. தமிழ்ப் பத்திரியககளிலும் ெரி. இயதசைல்லாம் 
இனிவைலாைது சைளியிடுைார்களா? 
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