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பம்பாய் ேிரரப்படத் தோழிரை வடிவரைத்ே அடிப்பரடயான 
கூறு என்றால் அது ேீவிரைான நிச்சயைற்ற நிரைோன் என்பரே 
எல்ைா வரைாற்றாய்வாளர்களும் ஒப்புக்தகாள்வார்கள். இன்று 
‘பாைிவுட்’ என அரழக்கப்படும் இந்ேத் ேிரரயுைகம் வணிக 
ரீேியாக வலுவானது. உைகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 
காைனிய ஆட்சியின் கீழ் இது பிறந்ேது. எந்ே நிச்சயத்ேன்ரையும் 
இல்ைாே இந்ேப் புேிய துரறயில் பங்குதபற எந்ே நிேி 
நிறுவனமும்  ேயாராக இல்ைாே தநரம் அது. சமூகத்ேில் 
ைேிப்பில்ைாைல் இருந்ே இந்ேத் துரறயில் தவரை தசய்யத் 
தோழிைாளர்கள் பைரும் ேயங்கிய காைம் அது. ஆனால், 
1930களின் நடுவில் பம்பாய் உயிர்த் துடிப்புள்ள ேிரரத் துரறயின் 
ரையைாக உருதவடுத்ேது. இந்ேத் துரறயின் தவர்கள் பல்தவறு 

ேிரசகளில் பரவியிருந்ேன. 1931 முேல் 1945வரர இரண்டாயிரத்ேிற்கும் தைல் “தபசும்” படங்கள் 
இங்தக உருவாயின. இரண்டாம் உைகப் தபாரின்தபாது இந்ேத் ேிரரப்படத் துரறயில் குரறந்ேது 
40000 தபர் முரறயாக தவரை வாய்ப்பு தபற்றிருந்ோர்கள். இந்ேச் சையத்ேில்ோன் தபாராடுபவர் 
என்னும் புேிய வரைாற்றுக் கோபாத்ேிரம் இந்ே அரங்கினுள் நுரழந்ேது.   
 
 

“தபாராடுபவர்” என்னும் தசால் மும்ரபயில் ைிகவும் குறிப்பான தபாருள் தகாண்டது. எந்ே 
அளவுக்கு என்றால் “பம்பாய்யா” என்று குறிப்பிடப்படும் மும்ரபயின் அடித்ேட்டு ைக்களின் தபச்சு 
வழக்கில் இது கைந்துவிட்டது. பம்பாயில் தபாராடுவது என்றால் ேிரரப்படத் துரறயில் பிடி 
தகாடுக்காைல் நழுவும் “தபரிய வாய்ப்பு”க்காக அல்ைாடுவது. தபாராடுபவர் என்பவர் ைிகவும் 
குறிப்பானதோரு சமூகப் பிரகிருேி. ேிரரப்படங்களில் தபரிோகச் சாேிக்க தவண்டும் என்னும் 
கனரவக் தகாண்டவர். ஆனால், துரறக்குள்தளா சமுோயத்ேிதைா சரியான தோடர்பு எதுவும் 
இல்ைாேவர். இந்ேப் பின்புைத்ேில் தபாராடுேல் என்பது இன்ரறய ஊடகத் தோழில் துரறயின் 
அரடயாளைாக நீடித்ேிருக்கும் பல்தவறு நிச்சயைற்ற நிரைகளின் அறிகுறி ைட்டுைல்ை. அந்ே 
தநருக்கடிக்கான எேிர்விரனயும் ஆகும்.  
 

  
 
ஃபிைிம்இந்ேியா இேழில் 1945இல் தவளியான வாய்ப்பு தேடும் விளம்பரங்கள் 
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1930களில் ேிரரப்படத்ேிற்கான பாரேகள் அரனத்தும் பம்பாரய தநாக்கிதய தசன்றன. 
ேிரரயுைகில் ேங்கள் அேிருஷ்டத்ரேச் தசாேித்துப்பார்க்க விரும்பிய பைேரப்பட்ட ைனிேர்கள் 
நூற்றுக்கணக்கில் இந்ே நகரத்ேிற்குப் பரடதயடுத்ோர்கள். இது ைிகவும் விதனாேைான வரைாற்று 
நிகழ்வு. பணத்ரேயும் ோண்டிய அரூபைான ஒன்ரற அரடவேற்காக நூற்றுக்கணக்கான 
தோழிைாளர்கரளக் கவர்ந்து இழுத்ே தோழில் துரற அேற்கு முன்பு இருந்ேேில்ரை. 
கடுரையான தவரையின்ரை நிைவிய அந்ேக் காைத்ேில் பணம், புகழ், பரடப்பாற்றல் சார்ந்ே 
ைனநிரறவு ஆகியவற்றுக்குப் தபரிய அளவில் உறுேியளிக்கக்கூடியோகத் ேிரரத்துரற 
இருந்ேது.  தோழில்நுட்பம் சார்ந்ே நவனீத்துவத்ேின் அரடயாளைாகவும் ேனிநபரின் ஆரசகரள 
உணர்ச்சி ைிகுந்ே விேத்ேில் தவளிப்படுத்கக்கூடியோகவும் விளங்கும் ஊடகத்ேில் பணிபுரியும் 
நவனீைான நபராகத் ேன்ரன தவளிப்படுத்ேிக்தகாள்வேற்கான வாய்ப்ரபயும் சினிைா 
ஒருவருக்கு வழங்கியது. ேிரரத்துரறக்கு வருவேற்குப் தபாராடுபவரிடம் ைகத்ோன 
நிரைரைரய அரடவேற்கான கனவுகரளத் ேவிர தவதறான்றும் இல்ரை. இத்ேரகயவர்கள் 
“அருகிைிருந்தும் ைிகுந்ே தோரைவிைிருந்தும் வந்ோர்கள். ஸ்ரீநகரின் ைரைச் 
சிகரங்களிைிருந்தும் தவயில் தகாளுத்தும் தசன்ரனயிைிருந்தும் ேில்ைி, பஞ்சாப் ஆகிய 
ஊர்களிைிருந்தும் வந்ோர்கள். இந்ேியாவின் நான்கு மூரைகளிைிருந்தும் வந்ோர்கள்” (ஜபக், 
ஃபிைிம்இந்ேியா, 1940, தசப்டம்பர்). இப்படிப்பட்டவர்களின் பம்பாய் பிரதவசம் எந்ே அளவுக்கு 
இருந்ேது என்றால் இேழியைாளர்கள் இரே “சினிைா ரபத்ேியம்” என்று குறிப்பிட்டார்கள். எங்கள் 
பிள்ரளகரள ைீட்டுக் தகாடுங்கள் என்று தபற்தறார்கள் ைனமுருகும் கடிேங்கரள சினிைா 
பத்ேிரிரககளுக்கு அனுப்பினார்கள். 
 

 
ேைமேோடிந்த ம ற்ப ோர் தந்த ‘ைோணவில்கல’ விளம் ரம். 1939, ஜூன். 
 
Bombay Hustle: Making Movies in a Colonial City (பம்பாய் சந்ரே: காைனிய நகரில் ேிரரப்படங்கரள 
உருவாக்குேல்) என்னும் என்னுரடய புேிய நூைில் ேிரரப்படங்களில் பணிபுரிய விரும்பும் 
ேிரரப்பட ரசிகர்கள் ைீது கவனத்ரேக் குவித்ேிருக்கிதறன். ஒரு துரறயின் ரசிகதர அேன் 
தோழிைாளியாக ைாறும் இந்ேப் தபாக்கு ேனக்கான தோழிைாளர்கரளச் சமூக அளவில் ோதன 

https://cup.columbia.edu/book/bombay-hustle/9780231196154


உருவாக்கிக்தகாள்ளூம் ேிரரப்படத் துரறயின் முரனப்ரப உருவகப்படுத்துகிறது. உைகம் 
முழுவேிலும் உள்ள ஊடகத் தோழில்களின் அரைப்பு, தசயல்பாடு ஆகியவற்ரறப் பற்றிய 
முக்கியைான பார்ரவகரளயும் வழங்குகிறது.    
 

பம்பாய் ேிரரத் தோழிைின் தோடக்க நாட்களில் அேற்கு தவண்டிய முேலீடு கிரடக்கவில்ரை. 
பணம் ேிரட்டுவது என்பது அன்றாடப் தபாராட்டைாக இருந்ேது. தபாராடுபவரின் வரைாற்றுப் 
பாத்ேிரம் என்பது இந்ேத் ேருணத்ேில் நிேி தநருக்கடியால் சாத்ேியைாகிறது. பம்பாயின் ைிகப் 
பிரபைைான ேிரரப்படத் ேயாரிப்பாளர்கள் பைர் எண்ணற்ற கூைித் தோழிைாளர்கள், சண்ரடக் 
கரைஞர்கள், ரைட் பாய்ஸ், உேிரி தவடங்கரள ஏற்கும் நடிகர்கள் ஆகிதயாரின் 
தநருக்கடிகரளப் பயன்படுத்ேிக்தகாண்டு ேங்கள் தபாருளாோரச் சிக்கல்கரளச் சைாளித்ோர்கள். 
ேிரரப்படத்ேின் மூைம் புகழரடய தவண்டும் என்னும் தபாராடுபவர்களின் கனவு நகரத்ேிற்கு 
உபரித் தோழிைாளர்கள் வர வழி வகுத்ேது. உரழப்பேற்கான உடல்கள் தோடர்ந்து 
கிரடத்துவந்ேன. இந்ேச் சூழல், அன்புக்குரியதும் தநகிழ்வானதுைான ேிரரப்படத் தோழிரைக் 
கட்டரைக்க முடிந்ேது 
 

 
 ோம்ப  பேஸில் நூலின் அட்கட. அச்சுத் ைன்யோ (1936)  டப் ிடிப் ின்ப ோது எடுக்ைப் ட்ட  டம். 
 

பாைிவுட் என்பது தகாடிக்கணக்கில் பணம் புழங்கும் தோழில். பளபளப்பும் வசீகரமும் தகாண்ட 
துரறயாக இரே ைக்கள் பார்க்கிறார்கள். தசய்ேி ஊடகங்கள் நட்சத்ேிரங்கள் ைீதும் இேர ேிரர 
ஆளுரைகள் ைீதும் கவனம் தசலுத்துகின்றன. பாைிவுட் பற்றி எேிர்ைரறயாக எழுதும் 
ஊடகங்களும் ேிரரப் பிரபைங்களின் ேனிப்பட்ட வாழ்க்ரக பற்றித்ோன் எழுதுகின்றன. 
தபாராடுபவர் அல்ைது ேிரரத் துரறயில் நுரழய விரும்புபவர் ைீது கவனத்ரேத் ேிருப்பினால் 
மூைம் இந்ேத் துரறரயத் தோடர்ந்து இயங்கரவக்கும் ஈடுபாட்ரடயும் உரழப்ரபயும் நாம் 
பார்க்கத் தோடங்குதவாம். இரவ இதுவரர ஆவணப்படுத்ேப்படாேரவ. தபாராடுபவர்கரள 
அப்பாவி பைியாடுகளாகதவா நாயகர்களாகதவா பார்க்கவில்ரை என்றும் சிக்கைான 



ஆரசகரளக் தகாண்ட சிக்கைான குழுவாகதவ அவர்கரளக் காண்கிதறாம் என்பரேயும் 
வைியுறுத்ே விரும்புகிதறன். 
 
 

 
அடுத்த ஷோட்டுக்ைோை மவயிலில் ைோத்திருக்ைி ோர் இந்த இகளஞர். இஸோத் (1937)  டப் ிடிப் ின்ப ோது எடுக்ைப் ட்ட 
 டம். புகைப் டம் உதவி: பஜோமசஃப் விர்ச்சிங் ஆவணக் ைோப் ைம் / அல்ைோஸி புகைப் டத் மதோகுப்பு. 
 
தபாராட்டம் என்பது தோடர்ச்சியானது என்பரேத்ோன் முேைில் புரிந்துதகாள்ள தவண்டும். 
தோரைதபசி இயக்குநராக இருந்து 1930களில் தபரிய நட்சத்ேிரைாக தஜாைித்ே சுதைாச்சனா 
தபான்ற நிஜ வாழ்வு தவற்றிக் கரேகளின் மூைம் நட்சத்ேிரக் கனவு தூண்டப்பட்டாலும் 
அத்ேரகய புகரழயும் நட்சத்ேிர ைேிப்ரபயும் தவகு சிைர்ோன் தபறுகிறார்கள். 
தபரும்பாைானவர்கள் இரடயறாே தபாராட்டத்ேிதைதய சிக்கிக்தகாள்கிறார்கள். ஏைாற்றமும் 
விரக்ேியும்ோன் இவர்கள் வாழ்வின் யோர்த்ேங்கள். எனினும், நடிகர்கரளத் தேர்வுதசய்யும் 
இயக்குநரான நந்ேினி ஸ்ரீகாந்த் குறிப்பிடுவதுதபாை, தபாராடுபவர்கள் ஒவ்தவாரு நாளும் 
“ஓடிக்தகாண்டிருக்க தவண்டும்”. எனதவ, தபாராட்டம் எனபது விசித்ேிரைான உைகியல் 
தநாக்ரகக் தகாண்டது. எேிர்காைத்ரே இைக்காகக் தகாண்டு உரழத்ோலும் நிகழ்காை 
யோர்த்ேத்ேின் ைீது உறுேியாகக் காலூன்றியிருக்க தவண்டும்.  
 
 



 
 
சுபலோச்சைோ என்ைி  ரூ ி கேயர்ஸ், ேவுைப்  டங்ைளின் ைோலத்தில் ம ரிதும் விரும் ப் ட்ட நட்சத்திரம். 
ப சும் டங்ைளின் ைோலைட்டத்திலும் மவற் ிம ற் வர். அந்தக் ைோலத்தில் சிைிேோவுக்கு வர விரும் ியவர்ைளில்  லர் 
சுபலோச்சைோவின் ேீதோை அ ிேோைம்தோன் சிைிேோவுக்கு வருவதற்ைோை ைோரணம் என்று கு ிப் ிட்டிருக்ைி ோர்ைள். 
 
காத்ேிருக்கும் பயிற்சி என்பது ேிரரப்படப் தபாராட்டத்ேின் ைிக முக்கியைான அனுபவம். 
காத்ேிருத்ேல் என்பது சும்ைா இருப்பேல்ை; அது குறிப்பிட்ட வரகயிைான உரழப்பு என்பரேப் 
தபாராடுபவர் நைக்குக் காட்டுகிறார். தபாராடுபவர் தோரைதபசி அரழப்புகளுக்காகக் 
காத்ேிருக்கிறார். முகவர்களிடைிருந்து நல்ை தசய்ேி வருவேற்காகக் காத்ேிருக்கிறார். அதே 
சையம் எேிர்காைத்துக்கான முன்தனற்பாடுகரளயும் தசய்துதகாள்கிறார். நல்ை படங்கள் 
எடுத்துரவத்துக்தகாள்வது, தபார்ட்ஃதபாைிதயா எனப்படும் அறிமுகக் ரகதயட்ரட தைலும் 
தைம்படுத்ேிக்தகாள்வது, ேன்ரனப் பற்றிய விவரங்கரளப் பைருக்கும் அனுப்பிரவப்பது, 
உடற்பயிற்சியிலும் நடிப்புப் பயிற்சியிலும் ஈடுபடுவது, ஸ்டூடிதயாக்களுக்குச் தசன்று வருவது, 
தோடர்புகரளப் தபணிவருவது ஆகிய தசயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார். காத்ேிருத்ேல் என்பது 
எப்தபாதும் தசயல்பாட்டில் இருப்பது. எப்தபாதும் விழிப்புடனும் ேயார் நிரையுடனும் இருப்பது. 
ைாறுபட்ட வாழ்க்ரகரய நடத்ேத் ேயாராக இருப்பது.  

 



 
 
நட்சத்திர நடிகையோை சுபலோச்சைோவின் ேீது இருந்த தீவிரேோை அ ிேோைத்தோல் சிைிேோவுக்கு வந்தவர் பேடம் 
அஸூரி. இந்தியோவின் முதல் நடை இயக்குநர்ைளில் ஒருவர். புகைப் டம் உதவி: பஜோமசஃப் விர்ச்சிங் ஆவணக் 
ைோப் ைம் / அல்ைோஸி புகைப் டத் மதோகுப்பு. 
 
காத்ேிருப்பும் ேயாரிப்பும் தோடர் தசயல்முரறகள். தோழிற்சாரையிதைா அலுவைகத்ேிதைா 
தவரைதசய்பவதராடு ஒப்பிடுரகயில் தவரை தநரம் என்பது இவருக்கு முற்றிலும் ைாறுபட்டது. 
தவரை, ஓய்வு, சுய பராைரிப்பு ஆகியவற்றுக்கிரடதய எந்ேப் பிரிவும் இருக்காது. இன்ரறய 
உைகளாவிய முேைாளித்துவத்ேின் நிரந்ேரைற்ற ஒப்பந்ேப் பணிகரள அடிப்பரடயாகக் தகாண்ட 
புேிய தபாருளாோரத்ேின் பகுேியாக ஆகிவிட்ட இேன் வைிரயப் பற்றி நைக்கு நன்றாகத் 
தேரியும். இன்ரறய மும்ரபயின் வேீிகளில் தபாராடுேல் என்பது கவுரவச் சின்னம். சமூகத்ேில் 
நிச்சயைற்ற நிரையில் சிக்கியிருக்கும் புேிய பிரிவினர் அேிக ைக்கள்தோரக தகாண்ட, தபாட்டி 
நிரறந்ே சூழைில் பிரழத்ேிருப்பேற்கான அன்றாட அல்ைல்களுக்கான ைரியாரேயாக அரேப் 
பார்க்கிறார்கள். இன்று பண்பாட்டுத் துரறயில் பணிபுரிபவர் ஏஞ்சைா தைக்ரூப ீேன்னுரடய Be 

Creative: Making a Living in the New Culture Industries (Polity, 2016) நூைில் குறிப்பிடும் “பரடப்பாற்றலுக்கான 
விரை” என்பரே ரவத்து அரடயாளப்படுத்ேப்படுகிறார். பரடப்பாற்றலுக்கான விரை என்பது 
பரடப்பாற்றரைப் பணிப் பாதுகாப்பு, ைருத்துவக் காப்பீடு, வரரயறுக்கப்பட்ட பணிதநரம் 
ஆகியவற்றுக்கு எேிரானோக ஆக்குவேன் மூைம் நிச்சயைற்ற நிரைரயச் சாத்ேியப்படுத்ேி, 
அரே உறுேிப்படுத்ேவும் தசய்யும் கருத்ேியல் கருவி. உடலுரழப்பற்ற பணிகரளச் தசய்யும் 
பைர் பணி நிரந்ேரம் அற்ற ஒப்பந்ேப் பணிகளில் ஈடுபட்டாக தவண்டிய தேரவ இருக்கிறது. 
ஆனால், அது அவர்கள் தேர்வு என்று கூறப்படுகிறது. 1930களில் ேிரரயுைகில் 
தபாராடியபவர்களின் பின்புைத்ேில் இந்ேக் கருத்ோக்கங்கரளப் பற்றி தயாசிக்கும்தபாது 
நிச்சயைற்ற நிரை என்பரே சாகசம் என்போகக் கட்டரைப்பேன் மூைம் ேிரரத்துரறயின் 
நிச்சயைற்ற நிரைரய இயல்பானோக எடுத்துக்தகாள்ளதவா அல்ைது அரே 



ைகிரைப்படுத்ேதவா விரழவேற்கான தூண்டுேல் எழுவரே உணரைாம். இந்ே வரகயில் 
பார்க்கும்தபாது, 20ஆம் நூற்றாண்டில் ேிரரத் துரறயில் தபாராடியவரர, குறிப்பாகப் 
பரடப்பாற்றல் சார்ந்ேரவ எனக் கூறப்படும் தோழில்துரறகளில் இன்று நிைவும் நிச்சயைற்ற 
நிரைக்கு முன்தனாடியாக இருக்கிறார்.  
 

 
 
“நடைேோடு வர்,  ோடைர், உதவியோளர், ஒளிப் திவோளர், உதவி இயக்குநர், தயோரிப்பு ைட்டுப் ோட்டோளர், கலட் பேன்” 
ப ோன்  பவகலைளுக்ைோைப் “புதியவர்ைள்” பதகவ என்று பைோரும் விளம் ரம். மும்க யில் 2020ஆம் ஆண்டு 
மவளியோைது. புகைப் டம்: அவ்ஜித் முகுல் ைிபஷோர். 
 
பாைிவுட் சர்வதேச அளவில் தகாண்டாடப்பட்டாலும் மும்ரபயின் ேிரரப்படச் சூழல் கவரைகள் 
நிரறந்ே உைகைாகத்ோன் இருந்துவருகிறது. தபருந்தோற்று முேல் அரசியல் ஊழல்கள்வரர 
பல்தவறு தநருக்கடிகரள எேிர்த்து அது தபாராட தவண்டியிருக்கிறது. எனினும், உயர்ந்துவரும் 
கடல் ைட்டத்ோல் ஏற்படும் அபாயத்ேிற்கு எேிராக நகரம் ேன்ரன விரிவுபடுத்ேிக்தகாண்டு 
ைக்களுக்கும் அவர்களுரடய கனவுகளுக்கும் இடைளிப்பதுதபாை மும்ரபயின் ேிரரப்படத் 
தோழிைாளர்களும் ேங்களுரடய தபாராட்டங்களுடன் வாழ்ந்துவருகிறார்கள்.  ேிரரப்பட 
ரசிகர்கள், உேிரி நடிகர்கள், இேர தோழிைாளிகள் ஆகிதயாரின் தபாராட்டம் என்பது 
பைவனீைானதோரு காைகட்டத்ேில் பைவனீைான ேங்கள் வாழ்க்ரகக்குப் தபாருள் தகாடுக்கும் 
முயற்சியாகதவ இருக்கிறது. தபாராடுபவர்கள், சினிைாவின் ைீோன ேங்களுரடய அேீேைான 
பற்றின் மூைம் சினிைாவுக்கும் நைக்குைான உறரவப் பற்றி ைறுபரிசீைரன தசய்ய 



ரவக்கிறார்கள். பம்பாய் ேிரரயுைகம் குறித்ே நம்முரடய உன்னேக் கனவுகரளயும் 
ேீர்ைானகரைாகக் கட்டரைக்கப்பட்ட பர்ரவகரளயும் கரைத்துப் தபாடுகிறார்கள்.  
 
தேபஸ்ரீ முகர்ஜி தகாைம்பியா பல்கரைக்கழகத்ேில் ைத்ேியக் கிழக்கு, தேற்காசியா, ஆப்ப்ரிக்க 
ஆய்வுகள் துரறயின் (MESAAS) துரணப் தபராசிரியர். Bombay Hustle: Making Movies in a Colonial City 

(Columbia University Press, 2020) நூைின் ஆசிரியர். 

 


