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உள்ளூர்ப் பபோழுதுலபோக்கு வடிவங்களோன யோத்திரை, நடனம், 
லகளிக்ரக ஆகியரவலய இந்தித் திரைப்படங்களின் 
பதோடக்கமோக இருந்தன. இதன் விரளவோக உருவோன 
திரைப்படங்களில் பபரும்போலும் நோடகத்தனமோன அம்சங்கள், 
வழக்கமோன போடல், நடனக் கோட்சிகலள இடம் பபற்றிருந்தன. 
“சமூகப் படங்”களோகக் கருதப்பட்ட பபஹன் (சலகோதரி-1941), 
பையோ தன் (பிறரின் பசல்வம்-1943) அல் து பச்பன் 
(குழந்ரதப்பருவம்-1945) ஆகியவற்றிலும் மிரகயுணர்ச்சி 
தூக்க ோக அரமந்திருந்தன. அக்கோ கட்டத்தில் இந்தியோ 
கோ னிய அடக்குமுரறயோலும் அதன் விரளவோன சமூகப் 
பிளவுகளோலும் போதிக்கப்பட்டு, அடிரமத் தரளயி ிருந்து 

விடுபடப் லபோைோடிக்பகோண்டிருந்தது. இந்தச் சமூகப் போகுபோடுகள் இந்தித் திரைப்படங்கள் 
ப வற்றின் ரமயக்கருவோக அரமந்திருந்தன. 
 

 
 
லசதன் ஆனந்த் இயக்கத்தில் கற்பரனயோன ஒரு நகைத்தின் பின்னணியில் 1946ஆம் ஆண்டு 
பவளியோன நீச்சோ நகர் (கீழ்மட்டத்தில் உள்ள நகைம்; மக்ஸீம் கோர்க்கி எழுதிய தி ல ோயர் 
படப்த்ஸ் என்ற நோவர த் தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம்) என்ற திரைப்படத்தில் சோதி ரீதியோன 
ஒடுக்குமுரற பற்றிய கருத்துகள் இடம்பபற்றிருந்தன. இயக்குநர் ஆனந்த், கதோசிரியர்கள் 
ஹயதுல் ோ அன்சோரி, கோஜோ அகமது அப்போஸ் ஆகிலயோர் முற்லபோக்குக் க ோச்சோை 
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வட்டத்ரதச் லசர்ந்தவர்களோக இருந்ததோல் படத்தின் திரைக்கரத அவர்களது அைசியல் 
கருத்தியல்கரளப் பிைதிப ிக்கும் வரகயில் அரமந்திருந்தது. கோன் திரைப்பட விழோவில் 
கிைோண்ட் ப்ரிக்ஸ் டு திரைப்பட விழோ, சர்வலதச டு திரைப்படம் (சிறந்த படம்) ஆகிய 
விருதுகரள அலத ஆண்டு பவன்றது. இத்தரகய விருதுகரளப் பபறும் முதல் இந்தியத் 
திரைப்படம் என்ற பபருரமயும் நீச்சோ நகர் படத்துக்குக் கிரடத்தது. 
 
அடுத்த சி  ஆண்டுகளில் பவளியோன இந்தியத் திரைப்படங்கள் நோட்டின் சுதந்திைம் பற்றிய 
நம்பிக்ரககரளச் சித்தரித்தன. அப்படங்களின் திரைக்கரதகள் லமற்படிப்புக்கோக பவளிநோடு 
பசல்லும் நகர்ப்புற இரளஞன் பற்றிலயோ அல் து எளிய பின்னணியில் பிறந்து 
பபருங்கனரவச் சுமந்து லநர்ரமயோன, சமைசமற்ற வோழ்ரவ விரழயும் இரளஞரனப் 
பற்றிலயோ இருந்தன. 1949ஆம் ஆண்டு பவளியோன அந்தோஜ் (போணி), ஜதீ் (பவற்றி), 1950ஆம் 
ஆண்டு பவளியோன பர்லதஸ் (அந்நிய நோடு), 1951ஆம் ஆண்டு பவளியோன ஹம்ல ோக் 
(மக்களோகிய நோம்), நவ் ஜவோன் (புதிய தர முரறயினர்), சஸோ (தண்டரன) ஆகிய 
படங்களில் இத்தரகய உணர்லவ பிைதோனமோக இருந்தது. ஆயினும் இத்திரைப்படங்களின் 
கரதயோடல்களில் சமூகப் பிளவுகள் என்ற பிைசிரன லபசப்படவில்ர . 
 
ததொடக்க முயற்சிகள்: சமூக நீதி கருத்துக்கரள நநொக்கி 
1950களின் பதோடக்கத்தில் இந்தியோ-போகிஸ்தோன் பிரிவிரனயோல் விரளந்த துயைங்கள், வறுரம, 
பபருகும் லவர வோய்ப்பின்ரம ஆகியவற்றுக்கு எதிைோக இந்தியோ லபோைோடிக்பகோண்டிருந்தது. 
இதன் விரளவோகத் திரை நோயகர்களும் வசீகைமோக இல் ோமல் ப வனீமோகவும், சமூகத்தோல் 
ஏமோற்றப்பட்டவர்களோகவும் சித்தரிக்கப்பட்டனர். ஃபுட்போத் (நரடபோரத), சுஜோதோ (அழகியோகப் 
பிறந்தவள்), தீவோர் (சுவர்) கமன் (கிளம்புதல்) லபோன்ற திரைப்படங்களில் இப்படியோன 
ப வனீமோன, சமூகப் புறக்கணிப்பு கண்ட கதோபோத்திைங்கள் கோணப்பட்டன. 
 

 
 
ஃபுட் பொத் (நரடபொரத) 
1953இல் ஜியோ சர்ஹதியின் இயக்கத்தில் பவளியோன ஃபுட்போத் (நரடபோரத) படத்தின் 
பதோடக்கக் கோட்சியோகக் கதோநோயகன் லநோஷு தனக்குத்தோலன லபசிக்பகோள்ளும் கோட்சி 
இருந்தது. நகரில் பசியோல் ஒருவர் இறப்பரதப் போர்க்கும் அந்தக் கதோபோத்திைம், , “உணவு 
தோனியம் வோங்கக்கூட கோசில் ோத இந்லநைத்தில் விஷம் வோங்க மக்களிடம் எப்படி பணம் 
இருக்கிறது என்பதுதோன் எனக்குப் புரியவில்ர !” என்கிறோன். தர்த்தி (பூமி) என்ற 



பசய்தித்தோளில் பத்திரிரகயோளைோகப் பணிபுரியும் லநோஷுவின் கதோபோத்திைத்ரத ரமயமோகக் 
பகோண்ட இந்தப் படத்தில் கதோநோயகன் கறுப்புச் சந்ரத நடவடிக்ரகயில் இறங்கும் நிர க்குத் 
தள்ளப்படுகிறோன். பிரழத்திருப்பதற்கோன இந்தப் பயணத்தில் தன் அண்ணரன இழக்கிறோன். 
விபத்திற்குப் பின் உரிய லநைத்தில் மருத்துவ உதவி கிரடக்கோததோல் நோயகனின் அண்ணன் 
போனி இறந்துலபோகிறோன். கறுப்புப் பணச் சந்ரதயில் மருந்துகள் பதுக்கப்பட்டதனோல் அண்ணன் 
உயிரிழக்கிறோன். இறுதியில் கோவல் துரறயினரிடம் சைணரடயும் லநோஷு தன் குற்றத்ரத 
ஒப்புக்பகோண்டு சிரற பசல்கிறோன். சிரறயி ிருந்து அவன் பவளிவரும் நோரள எதிர்லநோக்கி 
அவன் கோத ி மோ ோ கோத்திருக்கிறோள். 
 
ஒலைமோதிரி கோட்டப்பட்ட திரை நோயகர்களிரடலய திருப்புமுரன நோயகனோகத் திகழ்ந்தோன் 
லநோஷு. ஆயினும் தன் வோழ்க்ரகரயப் பற்றி அதிகம் கவர ப்படோத ஒரு கதோநோயகரன 
ஏற்றுக்பகோள்ள மக்கள் அக்கோ த்தில் தயோைோக இருக்கவில்ர . சோதிக் கட்டரமப்பு லபோன்ற 
வை ோற்று ரீதியோன போகுபோடுகரளத் திரைப்படங்களில் முதன்ரமப்படுத்த அப்லபோது இருந்த 
இயக்குநர்கள் யோருலம முன்வைவில்ர . 
 
ஆனோல் சி  விதிவி க்குக்களும் இருந்தன. 
 

 
சுஜோதோ (1959) திரைப்படத்தி ிருந்து ஒரு கோட்சி: ஆழ்ந்த லயோசரனயில் சுஜோதோ அமர்ந்திருக்க 
அவரளத் திருமணம் பசய்துபகோள்ள நிச்சயிக்கப்பட்டவன் அவளுடன் லபச முயற்சி 
பசய்கிறோன். 
 
சுஜொதொ (பிறவி அழகி) 
1935இல் பவளியோன தர்மோத்மோ (புனித ஆத்மோ), 1936இல் பவளியோன அச்யுத் கன்யோ 
(தீண்டப்படோத கன்னி) ஆகிய படங்களில் தணீ்டோரம, சோதிப் பிைச்சிரனகள் பற்றிக் கூற 
முயற்சி லமற்பகோள்ளப்பட்டிருந்தோலும் அரவ சமூகநீதி பற்றிய படங்கள் என்பரதவிடவும் 
நோடகீயமோன வடிவங்கள் என்று பசோல்வலத பபோருத்தமோக இருக்கும். இவற்றுடன் 
ஒப்பிடுரகயில் சுஜோதோ (பிறவி அழகி) படம் திரையில் புத்தம் புதிய அணுகுமுரற பகோண்ட 
மோறுபட்ட படமோக அரமந்தது. 1959இல் பவளியோன இப்படம் தோழ்த்தப்பட்ட சோதிரயச் லசர்ந்த 
பபற்லறோருக்கு மகளோகப் பிறந்து, சோதியரமப்பின் லம டுக்கில் உள்ள பிைோமணத் 
தம்பதியினைோல் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு இளம்பபண்ணின் அரடயோளப் பிைச்சிரனரய ரமயமோக 
ரவத்து உருவோன உணர்வுபூர்வமோன குடும்பச் சித்திைமோக அரமந்தது. 



 
கரதயின் ரமயப்போத்திைமோன சுஜோதோ ஒரு த ித். அவளுரடய போர்ரவயி ிருந்து கரத 
பசோல் ப்படும் விதமோக அரமந்த இப்படத்தின் திரைக்கரத ஓைளவுக்கு யதோர்த்தத்துக்கு 
பநருக்கமோனதோக இருந்தது. சுஜோதோவின் அம்மோ சோருவின் கதோபோத்திைமும் வழக்கத்திற்கு 
மோறோக அரமந்திருந்தது. தோய்ப்போசத்திற்கும் ஒடுக்குமுரறரய இயல்போகக் பகோண்ட சமூக 
நம்பிக்ரககளுக்கும் இரடயில் மோட்டி அவதிப்பட்டு, சமூகத்தி ிருந்து தள்ளி 
ரவத்துவிடுவோர்கலளோ என்று அஞ்சும் வலுவோன கதோபோத்திைமோக அரமந்திருந்தது. 
 
தனக்குப் பிறந்த ைமோரவத் தன் மகளோக ஏற்றுக்பகோண்ட சோரு, சுஜோதோரவ அப்படி 
ஏற்றுக்பகோள்ளத் தயங்கும் வரகயில் அந்தக் கதோபோத்திைம் அரமக்கப்பட்டிருந்தது. இரு 
பபண்களும் பபரியவர்களோகிறோர்கள். கோந்திய வழியில் பசல்லும் ஒரு பிைோமண இரளஞன் 
மீது சுஜோதோவுக்குக் கோதல் வருகிறது. அதுவரை சோருவுக்கு இக்குழப்பம் நீடிக்கிறது. 
சுஜோதோவின் கோத ரனத் தீவிை கோந்தியவோதியோகக் கோட்டியதன் மூ ம் இக்கரதரய 
 ட்சியவோதத் தளத்திற்கு உயர்த்துவதில் இயக்குநர் பிமல் ைோய் பவற்றி பபற்றுள்ளோர். தோன் 
லதர்ந்பதடுத்த பிைோமண இரளஞரன சுஜோதோ மணம் புரிவதோகலவ கரதயின் முடிவும் 
இருக்கிறது. 1950களில் பவளியோன ஒரு படத்தில் இயக்குநர் ைோயும் திரைக்கரத ஆசிரியர் 
நலபந்து லகோஷும் இப்பிைச்சிரனரய நுட்பமோகத் பதோட்டுக் கதோபோத்திை அளவில் அரத 
பவளிப்படுத்தியரதச் சிறந்த முயற்சி என்று பசோல்  ோம். ஆயினும், பின்னோளில் புதிய 
அர த் திரைப்படங்கரளத் பரடத்த சி  இயக்குநர்கள் அங்குர் (விரத), மந்தோன் (பகோதித்தல்) 
மற்றும் தமுல் (இறக்கும் வரை ஒன்றோக இருத்தல்) ஆகிய படங்களில் இலத பிைச்சிரனரய 
லவறு விதமோகக் கோட்டியிருந்தனர். 
 
சமூக நீதிரயச் சொர்ந்து 
1970களில் பவளியோன இந்தித் திரைப்படங்கள் ஏலதனும் ஒரு குரறபோட்ரடப் பற்றியதோக 
இருந்தன: லபோர், பதோடர்ச்சியோன மோணவர் இயக்கங்கள், மக்கள் லபோைோட்டங்கள், குரறயோத 
பணவகீ்கம், லவர வோய்ப்பின்ரம ஆகிய ஏலதனும் ஒன்ரறப் பற்றியதோக இருந்தன. சுதந்திைம் 
கிரடத்து மூன்று தர முரறகளுக்குப் பிறகும் மக்களில் ப ர் வறுரமயில் வோடி, 
நிைோரசயில் பவதும்பி, லகோபத்தின் பகோதிப்பில் இருந்தனர். இந்த எல் ோ உணர்வுகளும் ஒன்று 
திைண்டு தீவிைமோன, ரதரியமோன ஒரு லகோபக்கோை இரளஞனின் போத்திைப் பரடப்பின் 
வடிவமோக 1975ஆம் ஆண்டு பவளியோன தீவோர் (சுவர்) என்ற படத்தில் பவளிவந்தன. 
 
ரமயநீலைோட்டத் திரைப்படம் என்பதன் எல்ர ரய விரிவுபடுத்தி லமலும் பைவ ோன மக்கரள 
இ க்கோகக் பகோண்டு விரிவோன கரதக்களத்தில் அரமந்த படம்தோன் தீவோர். “வித்தியோசமோன 
ரமயநீலைோட்டத் திரைப்படம்” என்று இது வரகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்திய சினிமோவின் மிக 
முக்கிய படங்களுள் ஒன்றோன தீவோர், கதோநோயகனின் குணோதிசயங்கரள முழுரமயோக மோற்றி 
வரையறுத்தது. தனக்கு முந்ரதய தர முரற நோயகர்கரளவிட இவன் மிகவும் 
தீவிைமோனவன். பதோழிற்சங்க உறுப்பினைோக இருந்த தன் தந்ரதயின் தவறோன முடிவோல் 
போதிக்கப்பட்டு, பு ம்பபயர்ந்த தினக்கூ ியோக மும்ரபயில் வடீு கட்டும் பதோழிர ச் பசய்து 
அல் ல்படும் அம்மோவின் துயைங்கரளக் கண்கூடோகப் போர்க்கும் விஜய் என்ற 
கதோபோத்திைத்தின் கரதலய தீவோர். லகோபக்கோை இரளஞனோக வளரும் விஜய், தன்ரனச் 
சுற்றியுள்ள சமூகம் ஏரழகளுக்கு எதிைோக இருக்கும் நிர யின் மீது பவறுப்பரடந்து, குற்றச் 
பசயல்போடுகளில் ஈடுபடும் குழுவின் தர வனோகத் தன்ரன எந்தக் குற்ற உணர்வும் 
இல் ோமல் நிர நிறுத்திக்பகோள்கிறோன். தனது நிரறலவறோத ஆரசயோன கண்ணியமோன 
வோழ்க்ரகரயப் பபறக் கடத்தல் பதோழி ில் விஜய் ஈடுபடுரகயில், தம்பி ைவி சட்டத்ரத 
மதித்து நடக்கும் நியோயமோன கோவல்துரற அதிகோரியோக உருபவடுக்கிறோன். 
 
1973இல் பவளியோன ஜஞ்ஜீர் (தரடகள்) படத்தில்தோன் லகோபக்கோை இரளஞனின் போத்திைப் 
பரடப்புக்கோன களத்ரத உருவோக்கித்தந்தது. முத ோளிகளுக்கு எதிைோன பதோழி ோளிகளின் 
லபோைோட்டம், சமூகப் போதுகோப்பற்ற நிர ரம, எப்போடு பட்டோவது சமூக ஏற்றத்தோழ்வுகரள 
நீக்குதல், தோய்ரமயின் புனிதம் லபோன்ற சமூகம் சோர்ந்த அம்சங்கள் தீவோர் படத்தில் இடம்பபற 
ஜஞ்ஜீர் வழிவகுத்தது. 
 



 
 
பதற்றம் நிரறந்த உறவுமுரறகரளப் பற்றிய படம் தீவோர் என்று போர்த்த மோத்திைத்தில் 
கூறிவிட ோம். போசம் நிரறந்த ஆனோல் கருத்து லவறுபோடு பகோண்ட சலகோதைர்கள், அவர்களின் 
பிரிவு ஆகியவற்றின் மூ ம் படத்தின் கதோசிரியர்களோன சலீம்-ஜோவிதும் இயக்குநர் யஷ் 
லசோப்ைோவும் இரதக் ரகயோண்டனர். சலகோதைர்களின் பிரிவு, எது ‘நல் து’ எது ‘பகட்டது’ 
என்னும் ஒழுக்கவியல் போர்ரவகளின் அடிப்பரடயில் அரமந்தது. விஜய் வழி 
தவறியவனோகவும் ைவி திருத்துபவனோகவும் சித்தரிக்கப்பட்டோர்கள். பசி, வள ஆதோைங்கள் 
இன்ரம ஆகியவற்றுடன் தைமிழந்துவரும் வோழ்க்ரகயின் லவதரன  ஆகியவற்றோல் விஜய் 
லகோபம் பகோள்கிறோன். இந்த உ கத்ரதப் பழிவோங்க முயல்கிறோன். இந்தப் போத்திைம் 
பல் ோயிைக்கணக்கோன இந்தியர்களின் உருவகமோக இருந்தது. எனலவ தீவோர் திரைப்படத்தின் 
கரத அன்றுலபோல் இன்றளவும் சமூகத்துக்குப் பபோருத்தமோனதோகலவ உள்ளது. 
 
தீவோர் படத்தின் மோபபரும் பவற்றிக்குப் பின் அதுலபோ லவ சமுதோய நீதி மறுக்கப்பட்ட 
கதோநோயகரனக் பகோண்ட ப  படங்கள் பவளியோகின. ஆனோல், இவற்றில் பபரும்போ ோன 
படங்கள் கரத கூறும் விதத்தில ோ கரதக்களம் குறித்த ஆய்வில ோ கோட்டிய 
அக்கரறரயவிடவும் அதீத வன்முரறக் கோட்சிகளின் மீது அதிக அக்கரற கோட்டின. 
ஆனோலும் புதிய சினிமோ வழங்க லவண்டும் என்ற ஆவல் பகோண்டிருந்த இயக்குநர்கள் சி ர் 
சிக்க ோன கரதக்கருக்கரளக் பகோண்ட படங்கரள லமல ோட்டமோக அல் ோமல் நுட்பமோன 
அணுகுமுரறயுடன் எடுத்தனர். இத்தரகய முக்கியத்துவம் வோய்ந்த படங்களுள் ஒன்றுதோன் 
முசோஃபர் அ ி இயக்கிய கமன் (புறப்போடு). 
 



 
லபோஸ்டர் உதவி: NFDC / NFAI 
 
1978இல் பவளியோன கமன் திரைப்படம் உத்தைப் பிைலதசத்தின் குக்கிைோமம் ஒன்றில் 
வசித்துவந்த கு ோம் ஹசன்,  ோலு ோல் திவோர் ஆகிய இரு நண்பர்கரளப் பற்றிய 
கரதயோகும். மும்ரபயில் டோக்சி டிரைவைோகப் பணியோற்றச் பசல்லுமோறு கு ோமிடம் 
 ோலு ோல் கூறுகிறோன். லநோயுற்ற அம்மோரவ மரனவியின் பைோமரிப்பில் விட்டுவிட்டு 
மும்ரப வந்தரடகிறோன் கு ோம். பிரழக்க முடியோத தன் கிைோமத்ரத விட்டு வந்துவிட்ட 
லபோதிலும், மும்ரபயில் கு ோமோல் தோக்குப்பிடிக்க முடியவில்ர . நகை வோழ்க்ரகயின் 
சுழ ில் சிக்கிக்பகோண்டு கிைோமத்துக்குத் திரும்பிவை முடியோத நிர யில் கு ோம் இருப்பதோகக் 
கோட்டுவதுடன் படம் முடிவரடகிறது. 
 
நகர்ப்புற உரழக்கும் வர்க்கத்தின் உருவோக்கத்ரதயும், அவர்களின் முடிவுறோப் 
லபோைோட்டங்கரளயும் பபோருத்தமோன பின்பு த்தில் ரவத்துக் கோட்டுகிறது கமன். நல்  
வோழ்க்ரகரயத் லதடிப் லபோகும் ஒரு விவசோயி பற்றிய எளிரமயோன கரதயோக ஆைம்பத்தில் 
லதோன்றும் இந்த திரைக்கரத விரைவில லய வறுரம அதிகரிப்பு, கிைோமத்தி ிருந்து 
நகைத்துக்குப் பு ம்பபயர்தல், அவ்வளவோகப் லபசப்படோத நகர்புறத் தனிரம எனச் சிக்க ோன 
ப  பிைசிரனகரளக் ரகயோளத் பதோடங்குகிறது. நி மற்ற ஒரு விவசோயி நகைத் 
பதோழி ோளியோக மோறுவது, இந்தியப் பபோருளோதோைத்தின் சரிவு, பபருநகை வோழ்க்ரக பற்றிய 
கனவு, நகைத்தில் ரகக்குச் சிக்கோத நிர யோன வோழ்வு பற்றிய ஒரு ஏரழயின் கனவு 
ஆகியவற்ரற மனிதோபிமோனத்துடன் இப்படத்தின் கரத ரகயோண்டிருந்தது. 
 



இத்தரகய படங்கள் பவளியோன பிறகு இத்தரன ஆண்டுகளில், யதோர்த்தத்துடன் அதிகத் 
பதோடர்பில் ோத, உைத்த குை ில் லபசுகிற, வன்முரற நிரறந்த இந்தித் திரைப்படங்கள் மிகவும் 
புகழ்பபற்றுள்ளன. இக்கோ கட்டத்தில் பதோழி ோளர் இயக்கங்கள் நசுக்கப்பட்டு, சிறு 
விவசோயிகள் தமது நி ங்கரள இழக்க லநர்ந்ததுடன் போ ியல் ரீதியோன வன்முரற, போகுபோடு 
ஆகியரவயும் அதிகரித்துள்ளன. நிஜ வோழ்வில் சமூகப் லபோைோட்டங்கரள ஒடுக்கியதோல் 
அர்த்தமற்ற வன்முரற திரையில் அதிகரித்தது. 1990களில் ைத்தம் நிரறந்த வன்முரறயோல் 
கதோநோயகன் தனிபயோரு ஆளோக நீதி வழங்குவது லபோன்ற கோட்சிகள் நிரறந்த படங்கலள 
அதிகம் வைத் பதோடங்கின; இந்தியோவின் சமுதோயக் கட்டரமப்பு சிதறுண்டு லபோனரத 
மறுஉறுதி பசய்வதோகலவ இது உள்ளது. 
 
2012ஆம் ஆண்டு பவளியோன அனுைோக் கஷ்யப் (லகங்க்ஸ் ஆஃப் வோஸிபூர்), வசன் போ ோ 
(பபட் ர்ஸ்), அசீம் அலுவோ ியோ (மிஸ்  வ் ி) ஆகிலயோரின் திரைப்படங்களின் மூ ம் இந்திப் 
படங்களின் கரதயோடல் துணிச்ச ோன திருப்பங்கரளப் பபற்றது. 2014இல் பவளியோன ைஜித் 
கபூரின் ஆங்லகோன் லதக்கி (என் கண் வழிலய), 2015இல் பவளியோன நீைஜ் கய்வோன் இயக்கிய 
மசோன் (கல் ரற) ஆகிய படங்கள் இந்தியோவின் சிக்க ோன சோதிக் கட்டரமப்பு, பைவ ோன 
ஊழல் ஆகியரவ பதோடர்போன தீர்க்கமோன லகள்விகரள எழுப்பின. இந்தியோவின் முத ோவது 
ஒரிஜினல் பநட்ஃபிளிக்ஸ் பதோடைோன 2018ஆம் ஆண்டின் லசக்பைட் லகம்ஸ் மூ ம் 
பநட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனமும் சமூகநீதி பற்றிய லகள்விகரளத் பதோடுத்தது. பபண்களுக்பகதிைோன 
வன்பகோடுரம பற்றிய கரதக்களத்துடன் 2019ஆம் ஆண்டு பவளியோன படல் ி கிரைம் என்ற 
இரணயத் பதோடரும் இத்தரகய அம்சங்களுடன், 1980கள், 1990களில் பவளியோன புது அர  
சினிமோ என்கிற வரையரறரயத் தோண்டும் விதத்தில் அரமந்திருந்தன. லகளிக்ரகயின் 
லபோக்குகள் பல்லவறு இரணயதளச் லசரவகரள லநோக்கி நகைத் பதோடங்கும் இந்லநைத்தில் 
இன்ரறய இந்தியர்கள் சமூக நீதிரய அடிப்பரடயோகக் பகோண்ட பவள்ளித்திரைப்  படங்கரள 
அவ்வளவோக விரும்போமல் நீதிக்கோகப் லபோைோடுபவர்கரளத் திறன்மிகு ரகலபசியில லய 
தங்கள் வசதிப்படி போர்த்துக்பகோள்வதில் திருப்தி அரடய ோம். 
 
(எழுத்தோளரும் சுயோதீன திரைப்பட இயக்குநருமோன நில ோஸ்ரீ பிஸ்வோஸ் பகோல்கத்தோவின் 
ஜோதவ்பூர் பல்கர க்கழகத்தில் ஒப்படீ்டு இ க்கித்தில் பயிற்சி பபற்றதுடன் புலனயிலுள்ள 
இந்தியத் திரைப்பட மற்றும் பதோர க்கோட்சி நிர யத்திலும் (FTTI) பயின்றுள்ளோர். இர்ஃபோன் 
நபி என்பவருடன் லசர்ந்து அவர் எழுதியுள்ள பனோைஸ் (நிலயோகி புக்ஸ்) என்ற புத்தகம் 2021 
லகோரடக்கோ த்தில் பவளியோகவுள்ளது.) 
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