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NTU தமிழ் இலக்கிய மன்ற ஊடக குழுவின் (Media Committee)
புதிய முயற்சியாக "ரணகளத்திலும் ஒரு குதூகலம்" என்ற
குறும்படம் தீபாவளிக்கு வெளிவந்தது. இந்த குறும்படத்தை
ஆரம்பத்திலிருந்து ஆர்வத்துடன் அணுகிய இவர்களுக்கு
இது ஒரு புதிய அனுபவமாக அமைந்தது. தீபாவளியன்று
குடும்பத்தோடு
தீபாவளி கொண்டாட முடியாத
மூன்று மாணவர்களைப்
பற்றியும், அவர்கள் சுவையான
உணவை தேடிச் செல்லும்போது
ஏற்படும் நிகழ்வுகளை
நகைச்சுவை கலந்து
காட்டியுள்ளது இப்படம். அதில்
ஒரு அற்புதமான நடன பகுதியும்
சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளியின் சிறப்பே எல்லாரும்
சேர்ந்து ஒன்றுகூடி
கொண்டாடுவதில் தான் உள்ளது
என்ற கருத்ததோடு இப்படம்
முடிந்தது.

Deepavali Video

ஊடக குழுவின் உறுப்பினராக இருந்த நிஷா, படப்பிடிப்பின்
போது நடந்த பல தருணங்களும், கற்றுக்கொண்ட புது
திறன்களும் அவருக்கு மறக்க முடியாத அனுபவங்களாக
அமைந்தன என்று கூறினார். குறைந்த அனுபவமும் வளமும்
இருந்தபோதிலும், இந்த குறும்படம் புதிய விஷயங்களை
கற்றுக்கொள்ள, மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு தளமாக
அமைந்தது.
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NTU தமிழ் இலக்கிய மன்றம், NTU சீக் மன்றம் (NTU Sikh Society)
மற்றும் NTU பட்டதாரி மாணவர் கழகம் (NTU Graduate Student
Association) ஆகிய மூன்று அமைப்புகளும் ஒன்றிணைந்து,
தீபாவளி-2021 கலைநிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தனர்.

கலை படைப்புகள் பதிவு
செய்யப்பட்ட மெய்நிகர்
வாயிலாக
கொண்டாடப்பட்டாலும்,
கொண்டாட்ட உணர்விற்கு
சிறிதளவும்
குறைவில்லை. நாடகம்,
நடனம் மற்றும் பாடல்
ஆகிய மூன்று
கலைகளும்,
பார்வையாளர்களின்
கவனத்தை ஈர்க்கும்
வகையில்
சுவாரசியமாகப்
படைக்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில், தங்களின் இன்னிசை குரல்
மற்றும் மனம் மயக்கும் இசையைக்கொண்டு
பார்வையாளர்களின் புலன்களுக்கு விருந்தளித்தனர்
இசைக்குழுவினர். அதனைத் தொடர்ந்து NTU தமிழ் இலக்கிய
மன்ற நாடகக் குழுவினர், ஒரு வேடிக்கையான நாடகத்தைப்
படைத்ததனர்.
மேலும், நிகழ்ச்சியின் பார்வையாளர்கள்
பங்கேற்று மகிழும்படி, மன்றத்தின் குழுவினர்
வினாவிடை போட்டி ஒன்றையும் ஏற்பாடு
செய்திருந்தனர். போட்டியின் இறுதியில்
பரிசுகளும் திண்பண்டங்களும்
வெற்றியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
ஆட்டமும் பாட்டமுமாய் தீபாவளி நிகழ்ச்சி மிக
சிறப்பாக நடைப்பெற்றது.

மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு
ஊக்கமளிக்கும் ஒரு முயற்சி
- ரித்திகா விவேகானந்தம்

தேர்வு
நாள்
நெருங்கிக்கொண்டிருக்கின்றது
என்று
நினைத்தாலே அனைவருக்கும் பயம் நிச்சயம். இந்த
சூழ்நிலையில்,
மாணவர்களின்
மன
அழுத்தத்தைக்
குறைப்பதற்கும் அவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கு எடுக்கப்பட்ட
ஒரு முயற்சியே “நலன் பராமரிப்பு பைக்கள்”. இந்த
முயற்சியை வணிக குழுவும் (Business Committee) நலன்
பராமரிப்பு குழுவும் (Welfare Committee) ஒன்றிணைந்து
ஏற்பாடுச் செய்தது.
தேர்வுகளுக்கு இரவு பகல் பாராமல்
படிக்கும் நேரத்தில், சோர்வடையாமல்
இருப்பதற்கு பலவகையான
திண்பண்டங்கள் மன்ற
உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
நலன் பராமரிப்பு பைகளில் உள்ள
பொருட்களை பார்த்து பார்த்து
வாங்கினர், நமது நலன் பராமரிப்பு
குழுவினர், மேலும், வணிக குழுவினர்,
பராமரிப்பு பைகளின் பொருட்களைப்
பெற, ஆதரவு நிறுவனங்களை நாடினர்.

தீபாவளி முன் தினம் அன்று, நலன் பராமரிப்பு பைகள் மன்ற
உறுப்பினர்களிடம் வழங்கப்பட்டன. இறுதியாக, நலன்
பராமரிப்பு குழுவிற்கும், வணிக குழுவிற்கும் மன்ற
உறுப்பினர்கள் தங்களின் நன்றியைத் தெரிவித்தனர்.
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- நே ஷ் மா

உஜ்ஜைன் (Ujjain), நேர வளையம்,
புராண கதைகள், வசீகரமான
கதாபாத்திரங்கள் - அதுவே மாநாடு.
சிம்புவின் நீண்ட இடைவேளைக்கு
பிறகு, வெங்கட் பிரபுவின்
இயக்கத்தில் வெளிவந்த
திரைப்படமே மாநாடாகும். ஆங்கில
படம் "Groundhog Day" சாயலில்
திரைக்கதை
அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், இந்திய
பார்வையாளர்களுக்கு ஏற்றவாறு
இப்படம் இயக்கப்பட்டுள்ளது.
கதாநாயகனான சிம்புவுக்கு ஈடுகொடுக்கும் வண்ணம்,
ரசிகர்களால் விரும்பப்படும் ஒரு நடிகர் பட்டாளமே இப்படத்தில்
உள்ளனர். இவற்றுள் எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் கதாபாத்திரம்
என்னை மிகவும் கவர்ந்ததாகும். கற்பனை கலந்த இந்த
கதையில், அப்துல் காலிக்கு (சிம்பு) ஏற்பட்ட நேர வளைவின்
காரணத்தால் ஒரே சம்பவத்தை மீண்டும் மீண்டும்
அனுபவிப்பார். இதனால், பல தீர்வுகளை பரிசோதனை செய்து
பார்க்கும் வாய்ப்பு அப்துல் காலிக்கு ஏற்பட்டது. இதனால்
பார்வையாளர்கள் கதையை அப்துல் காலிக்கின்
கண்ணோட்டத்திலிருந்தே காண முடிகிறது. கதாநாயகனின்
பலத்தை அறிந்து, அவருக்கு சவாலாகவும், அவரின்
பயணத்தில் தடையாகவும் வரும் எஸ்.ஜே. சூர்யாவின்
கதாபாத்திரமான, தனுஷ்கோடி, பார்வையாளர்களுக்கு
சுவாரசியத்தை அளிக்கிறது.

இந்த எதிரெதிர்
பாத்திரங்களின் மோதலின்
மூலம் கதை சூடு பிடிக்கிறது.
ஒவ்வொரு நேர வளைவும்
பார்வையாளர்களின்
கவனத்தை தூண்டும்
விதத்தில்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சாரல் குழு
எழுத்தாளர்கள்

நேஷ்மா

ரித்திகா
விவேகானந்தம்

வடிவமைப்பாளர்கள்
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