இந்தியாவின் �றிப்பாக தமிழ் வர்த்தக சினிமாவில்
ஸ்டார் என்பவன் ேவ�. ந�கன் என்பவன் ேவ�.
இரண்�மாக ஒ�வேர இ�க்க �யற்சிப்ப� மிகக்
க�னம் என்ப�தான் சினிமா உலகத்தின் வியாபார
விதி. இந்த விதியின்ப� தனக்�ள் இ�ந்த ந�கைனக்
ெகான்�

ஸ்டாரான�தான்

ரஜினிகாந்த்தின் 32 வ�ட

சிவாஜிராவ்
சினிமா

என்கிற

வாழ்க்ைகக்

கைதயின் ஒன் ைலன்.
பள்ளிப் ப�ப்ைபத் தாண்டாமல், ஒ� சாதாரண பஸ் கண்டக்டராக வாழ்க்ைகையத்
ெதாடங்கியவர் இன்� இந்தியாவிேலேய அதிகமான சம்பளம் வாங்�ம் ந�கராக
ஆன� �தல் பார்ைவயில் பிரமிப்�ட்�வதாக இ�க்கலாம். ஆனால் ஆழ்ந்�
ேயாசித்தால், வரலாற்ைறத் தி�ம்பிப் பார்த்தால், எல்லா சினிமா

ஸ்டார்க�ம்

அப்ப�ப்பட்டவர்கள்தான். ரஜினிைய விட ஏழ்ைமயான பின்னணியில் இ�ந்�
வந்தவர்கள் எம்.ஜி.ஆ�ம் சிவாஜி�ம். உலக அளவில் சார்� சாப்ளின் �தல்
இந்தியாவின் பி�த்விராஜ் க�ர், எம்.ஆர்.ராதா, கமல்ஹாசன் வைர ஸ்�ல் �ராப்
அ�ட்�கள்தான்.
கைல உலகத்தின் வ�ைமேய அ�

�ைறயான கல்விைய விட

அ�பவத்தில்
உ�வான
ெச�ைமப்ப�த்தப்பட்ட
திறைமக்ேக
அதிக
�க்கியத்�வ�ம் வாய்ப்�ம் த�வ�தான். �ைறயான ப�ப்பாளிகள் இன்ைறய
வணிக

சினிமா

இயந்திரத்தின் �ல்

ெபல்ட், நட்�, ேபால்ட்�களாக

மட்�ேம

இ�க்க ���ம். ெமஷின் ஆபேரட்டர் ஆகிறவர்கள் �ைற�.
ரஜினி 1975ல்

ந�க்க

வந்த

ேபா�

ெசன்ைனயில்

ஒ�

பி�ம்

இன்ஸ்ட்��ட்�ல் ப�த்தார். ஆனால் அ� அைடயாறில் இ�க்�ம் அரசின்
திைரப்படக் கல்�ாி ேபால பாரம்பாிய�ம், கல்வி �ைறைம�ம் ெகாண்டதல்ல.

திைரப்பட வர்த்தக சைபயின் ஆதரவில் நடத்தப்பட்� சில வ�டங்களிேலேய
�டப்பட்�விட்ட�. ரஜினி ந�க்கக் கற்�க் ெகாண்டதில் அதன் பங்�
கணிசமான� என்� நிச்சயம் ெசால்ல ��யா�. அவர் ெபங்க�ாின் பஸ்களி�ம்
சினிமா ெகாட்டைககளி�ம் ப�த்த�தான் ��தலாக இ�க்க ���ம்.
�தல் சில வ�டங்களில் ரஜினி வில்லன் பாத்திரங்களில் ந�த்தேபா�ம்,
�ணச்சித்திர பாத்திரங்களில் ( ஹீேரா�ம் அல்ல வில்ல�ம் அல்ல )
ந�த்தேபா�ம்தான் அவ�ைடய ந�ப்� ஆற்றல் ெவளிப்பட்ட�. ஆனால் தமிழ்
வணிக சினிமாவின் வியாபாாிகள் ந�கர்கைள வளர்ப்பைத விட, அவர்கைள
ஸ்டார்களாக உ�மாற்�வதிேலேய �ைனப்பாக இ�ப்பவர்கள். ந�கராக
பலவைகப்
பாத்திரங்களில்
ந�த்�க்
ெகாண்��ந்த
கமல்ஹாசைன
ஸ்டாராக்�வதற்� ஒ� சகலகலா வல்லவன். ரஜினிக்� ஒ� �ரட்�க்காைள.
ேச�, காசி ேபான்ற படங்களில் ந�த்த விக்ர�க்� ஒ� ெஜமினி.
தமிழ் சினிமாவின் ேபாக்ைக மாற்றியைமக்�ம் வல்லைம இ�ந்த ந�கர்களாக
எ�ப�களின்

இ�தியில், எண்ப�களின்

ெதாடக்கத்தில்

அைடயாளம்

காணப்பட்டவர்கள் ரஜினி�ம் கம�ம். அேத ேபால அ�த்த தைல�ைறயில்
விக்ர�ம் �ர்யா�ம். ஆனால் எல்லாைர�ம் ஸ்டார்களாக்�ம் சினிமா ஃேபக்டாி
இவர்கைள�ம் ஸ்டார்களாக்கி தமிழ் சினிமாவின் தடத்ைத மாற விடாமல்
த�த்�க்ெகாண்ேட தான் இ�க்கிற�.
�ள்�ம்

மல�ம், �ன்�

��ச்�, பதினா�

வயதினிேல, �வனா

ஒ�

ேகள்விக்�றி, அவர்கள் ேபான்ற படங்கள் எல்லாம் ரஜினிையத் திறைமயான
ந�கராக ஆரம்ப ஆண்�களிேலேய அைடயாளம் காட்�யைவ. ஆனால் அைவ
அவைர ஸ்டாராக்கவில்ைல. �ரட்�க் காைளக்�ப் பிற�தான் அவர் ஸ்டார்
நிைலைய ேநாக்கிப் பயணம் ெசய்தார்.
ஸ்டாரானபிற� படங்க�க்கிைடேய ெப�ம் வித்யாசம் இல்ைல. காரணம்
ஸ்டா�க்ெகன்ேற இ�க்�ம் கைதப்பின்னல் ஃபார்�லாதான். சிவாஜி வைர அேத
ஸ்டார் ஃபார்�லாதான் ெதாடர்கிற�.
தமிழ் சினிமாவின் அத்தைன ேகாளா�களா�ம் லாபம் நஷ்டம் இரண்ைட�ம்
அைடந்தவர் ரஜினி என்� ெசால்லலாம். மசாலா பட ஸ்டார் என்பதால்
வாழ்க்ைகயில் யா�ம் எளிதில் அைடய��யாத ெபா�ளாதார உச்சத்ைத அவர்
அைடந்தார். அேத சமயம் ஆரம்ப ஆண்�களில் அவைர ைவத்� வ�ைலக் �விக்க
��த்த தயாாிப்பாளர்களின் நிர்ப்பந்தத்தால், ஒ� காலத்தில் நாேகஷுக்� ஏற்பட்ட
அேத சிக்கல் ரஜினிக்�ம் ஏற்பட்ட�.

�ங்க�ம் சிந்திக்க�ம் ேநரம் இல்லாமல் �ன்� ஷிப்�கள் ேவைல ெசய்த
நாேகஷ்

ஒேர

ஆ�தலாக

ம�வில்

�ழ்கி

சாவின்

விளிம்ைபத்

ெதாட்�த்

தி�ம்பினார். ம�த்�வமைனயில் இ�ந்த அவர், இன்� இரைவக் கடப்ப� கஷ்டம்,
என்� தினசாி மாைலப் பத்திாிைககள் �மார் �ப்பதாண்�கள் �ன்� அவர�
மரணத்�க்� ேநரம் �றித்�க் ெகாண்��ந்தன. அேத ேபால ேவைல ப�வில்
ந�க்கப்பட்ட ரஜினி க�ம் மன உைளச்ச�க்� உள்ளாகி, பத்திாிைகயாளர்கைள
அ�ப்ப� �தல் மிதமிஞ்சிக் ��ப்ப� வைர பல சிக்கல்க�க்� தன்ைனத் தாேன
உள்ளாக்கிக் ெகாண்டார்.
அதி��ந்�
ஏேத�ம்

மீண்�

ஆைசகள்

வந்தபின், ந�கனாக, கைலஞனாக

இ�ந்தால், அவற்ைறெயல்லாம்

தனக்ெகன்�

ஒ�க்கிவிட்�, �ரணமாக

மசாலா
சினிமா�க்�
தன்ைன
சரணாகதி
ெசய்�ெகாண்டார்.
இந்த
ஃபார்�லா�க்�ள் அவர் வித்யாசமாக ெசய்� பார்த்� ெவற்றியைட�ம் அம்சம்
என்ப� ஒன்ேற ஒன்�தான். அ�தான் காெம�. பாலச்சந்தாின் தில்��ல்�வில்
��ைமயாக அைத சாதித்�க் காட்�ய ரஜினிதான்,இன்�ம் தமிழ் சினிமாவில்
காெம� கலந்த ஒேர �ப்பர்ேமன் ஹீேரா.
ரஜினியின் அண்ைம ஆண்�களில் சினிமா�க்� ெவளிேய அவர் ெசய்த
காெம�யாக அவர� அரசியைலக் �றிப்பிடலாம். 1996ல் மக்கள் ஏற்கனேவ
ெஜயல�தா எதிர்ப்பில் இ�ந்த மன நிைலயில் அைத ரஜினி எதிெரா�த்த�தான்
இன்� வைர அவ�ைடய மிகப் ெபாிய அரசியல் சாதைனயாக தவறாக
ெசால்லப்பட்�வ�கிற�. மக்கள் ெஜயல�தா�க்� எதிர் மன நிைலயில்
இ�க்ைகயில், ரஜினி ‘பரவாயில்ைல ஒ� �ைற அவைர மன்னிப்ேபாம். மீன்�ம்
வாய்ப்�

த�ேவாம் ’ என்�

ெசால்�

ஆதாித்தி�ந்தால்தான், ரஜினியின்

அைதக்

வாய்�க்�

ேகட்�

மக்கள்

நிஜமாகேவ

ெஜைவ

ெசல்வாக்�

இ�ப்பதாகக் க�த ���ம்.
அரசிய�ல் ரஜினியின் வாய்�க்� எந்த அர்த்த�ம் இல்ைல என்ப� அ�த்த
சில வ�டங்களில் ெவளிப்பைடயாக நி�பிக்கப்பட்�விட்ட�. ரஜினிைய ைவத்�
காங்கிரைச வளர்த்�க் ெகாண்� ஆட்சிையப் பி�க்கலாம் என்ற கனவில்
�ப்பனா�ம் சிதம்பர�ம் ஒ� பக்க�ம், பி.ேஜ.பி தமிழகத்தில் வளர ரஜினி
பயன்ப�வார்

என்ற

கணக்கில்

ேசா

ம��ற�மாக

ெசயல்பட்டார்கேள

தவிர, ரஜினியிடம் எந்த அரசியல் பார்ைவ�ம் ெதளிவாக இல்ைல.
ரஜினி

அரசியைல

தன்

சினிமாைவ

ஓடைவக்கப்

பயன்ப�த்தினார்

என்�

ேவண்�மானால் ெசால்லலாம். தி.�.க, அ.தி.�,க ஆகியவற்றின் மீ� மக்க�க்�

இ�க்�ம் அதி�ப்திகள், எப்ேபா�ேம எங்ேகேயா இ�ந்� ஒ� அவதார ��ஷன்
வந்� நம்ைம உய்விப்பான் என்ற மயக்க நிைல ஆகியவற்ைற தன் சினிமா�க்�
ரஜினி பயன்ப�த்திக் ெகாண்டார்.
ரஜினியின் அண்ைமக்கால சினிமா ெவற்றிகளில் அவ்�க்� பயன்பட்ட
இன்ெனா� அம்சம் , பலமான ெபண் பாத்திரங்கள். விஜயசாந்தி, மீனா, ரம்யா
கி�ஷ்ணன், ேஜாதிகா ஆகிய திறைமயான ந�ைககள் ஏற்ற பாத்திரங்களின்
உதவியால் அந்தப் படங்களில் ரஜினி�ம் ெஜா�க்க ��ந்த�. அப்ப�ப்பட்ட
பாத்திரங்கள் இல்லாத

பாபா

ேபான்ற

அவ�ைடய

படங்கள்

அ�

வாங்கியி�க்கின்றன.
ரஜினியின் அரசியைலப் ேபாலேவ �ழப்பமான� அவ�ைடய ஆன்மிகம்.
ஹேர கி�ஷ்ணா இயக்கம், பாபா, ராகேவந்திரர் என்� ெவவ்ேவ� வைகயான
பக்தி மார்க்கங்கைள �ன்ைவத்� வ�ம் ரஜினி நைட�ைறயில் பின்பற்�வ�
ரஜினீஷின் சில ேகாட்பா�கைளத்தான். ஆனால் ரஜினீைஷப் ேபால உல்லாச
வாழ்க்ைகயிேலேய உன்னதத்ைதக்

காணலாம்

என்ற

ேகாட்பா�ம்

அவ�க்�

இல்ைல. ஒ� பக்கம் வாழ்க்ைகயின் உல்லாசங்கைள ைகவிடாதி�ப்ப�, ம�பக்கம்
இவற்ைற நிராகாிக்�ம் ஆன்மிகவாதிகைளப் ேபாற்�வ� என்ற �ரண்பா�
நிைறந்த� ரஜினியின் ஆன்மிகம். அரசிய�ல் மதெவறிைய ஊக்�விக்�ம்
அத்வானி, தயானந்த சரஸ்வதி ேபான்ேறார்தான் ரஜினியின் ஆதர்சங்கள் என்ப�
இத்�டன் ேசர்த்� கவனிக்க ேவண்�யதா�ம்.
ரஜினியின் ��ம்ப வாழ்க்ைக எல்லா சராசாி மனிதர்களின் வாழ்க்ைகையப்
ேபான்றதாகேவ ேதான்�கிற�. வி�ம்பிய ெபண்கைள மணம் ெசய்ய ��யாமல்
ேபா�ம்ேபா� கிட்�ய ெபண்ைண ஏற்�க் ெகாண்� சமாதான சகவாழ்�
வா�ம் சராசாி மன நிைலேய அ�. ‘வா�, வாழவி�. தைலயிடாேத, தைலயிட
மாட்ேடன்’ என்ப�தான் ரஜினியின் வாழ்க்ைகத்தத்�வம் ேபால் ேதான்�கிற�.
அேத சமயம் ரஜினியின் படத்தில் வ�ம் ெபண் பாத்திரங்கள் ெபண்கைள
பைழய நிைலயிேலேய ைவத்தி�ப்பைத ஊக்�விக்�ம் பாத்திரங்கள்தான்.
இ�தான்

மசாலா

சினிமாவின்

ெபா�த்தன்ைம

என்றா�ம், அத்�டன்

இையந்�ேபாவதில் ரஜினிக்� சிரமம் எ��ம் இ�ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல.
பணம், �கழ், அதிகாரம், கட் அ�ட்�க்� பாலாபிேஷகம் என்� ஒ� சராசாி
மனதில் அதிகபட்ச உச்சமான ஆைசகைள எல்லாம் அைடந்�விட்ட ரஜினி இனி
என்ன ெசய்யப் ேபாகிறார் ? என்ன ெசய்ய ���ம் ? என்ன ெசய்ய ேவண்�ம் ?

அவைர இந்த நிைலக்�க் ெகாண்� ெசன்ற தமிழ் சினிமா�க்� அவர்
பதி�க்� ஏதாவ� ெசய்யலாம். ஹிந்தியில் ரஜினியின் வயைத ஒத்தவரான
அமிதாப் பச்சன் வய�க்ேகற்ற பாத்திரங்கைள ஏற்� ந�த்� ேம�ம் �கழ்
சம்பாதித்�

வ�வ�

ேபால, ரஜினி�ம்

எறிந்�விட்�, உள்�க்�ள்
ெகா�க்கலாம்.

�திய

உறங்�ம்

ஸ்டார்

�க��ைய

�க்கி

(?) கைலஞ�க்�

இன்ெனா�

உயிர்

க�த்�க்கள், �திய

தன்

சிந்தைன�டன்

வ�ம்

பல

இளம்

பைடப்பாளிகைள ஊக்�விக்�ம் விதத்தில் ரஜினி வ�டத்�க்� நான்� ேலா
பட்ெஜட் படங்கைளத் தயாாிப்பாளராக இ�ந்� தயாாிக்கலாம். எல்லாவற்�க்�ம்
ேமலாக ‘ நான்
அறிவித்�விடலாம்.

நிச்சயம்
இைவ

அரசிய�க்� வரப்
எல்லாேம

அவரால்

ேபாவதில்ைல’ என்�
ெசய்ய

��ந்தைவதான்.

ெசய்வாரா ? ெசய்தால் நான் ரஜினிையப் பாராட்ட �ன்றாவ� விஷயம் எனக்�க்
கிைடக்�ம்.
ஓ....�தல் இரண்� விஷயங்கைள இன்�ம் ெசால்லவில்ைலேயா ? தன்
படங்களில் ஜாதிப் ெப�ைமைய �ன்ைவத்� மக்களிைடேய ெவறி ஏற்�ம்
பாத்திரங்களில் அவர் ந�க்காத� �தல் விஷயம். படத்தில் காட்�ம் இளைம
இேமைஜப் பற்றிக் கவைலப்படாமல், ேநாில் வ�ம் நிகழ்ச்சிக�க்ெகல்லாம் அசல்
வ�க்ைக மண்ைட நைர �� ேதாற்றத்�டன் அவர் வ�வ�தான் எனக்� அவாிடம்
மிக�ம் பி�த்த இரண்டாவ� விஷயம்.

14.11.2008 இந்தியா �ேட சிறப்பிதழ்

