
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

73 වන ඉන්දීය නිදහස් දිනය ශ්රී ලං�ාක�දී සැමකර්

�ාශ්මීර නිම්නක# සංගීතකයන් ක�ාළඹ ක&ක්ෂ�ාගාරය

අමන්දානන්දයට

73  වන ඉන්දීය නිදහස් දිනය සැමරීම සඳහා ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස්

�ාර්යාලය විසින් අකගා0ස්තු 15  වන දින “Strings  of  Harmony” ”  නමැති

සන්තූර් වාදන ප්රසංගයක් ක�ාළඹ , BMICH හිදි සංවිධානය �ර තිබිණ. ප්රවීණ

සන්තූර් වාද්ය ශිල්පීන් වන පණ්ඩිත් ශි� කුමාර් ශර්මා සහ පණ්ඩිත් රාහුල්

ශර්මා සහභාගි වූ කමම ප්රසංගය පැමිණ සිටි සංගීත කලා0ලීන් අමන්දානන්දයට

පත් �කIය. 

සිය නිර්මාණාත්ම� කුසලතාවකයන් ක&ක්ෂ�ාගාරය දැහැන් ගත �ළ

පණ්ඩිත් ශි� කුමාර් ශර්මාකJ සහ ඔහු පුත් රාහුල් ශර්මාකJ කමම ප්රසංගය

සඳහා අමුත්තන් 1500�ට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වූහ .  �ාශ්මීරක# සංගීත

පවුලකින් පැවැත කගන කමම ප්රවීණ සංගීත ශිල්පීන් කදපළට අමතරව බර්�ා

ශර්මා,  භවානි ප්රසාද් �තක් ,  කයා0කJෂ් රත්න�ාර් සම්සි සහ ට�හිකරා0 අරායි

යන දක්ෂ වාදන ශිල්පීන්ද තන්පුරා, තබ්ලා සහ පඛවාජ් වාදනකයන් කමම ප් 

රසංගයට සහභාගී විය. 

�ාශ්මීර නිම්නක# උපත ලද තත් සියයකින් සමන්විත සුවිකශ්ෂී ජන

සංගීත භාණ්ඩයක් වන  සන්තූර් සඳහා සම්ප්රදායි� සංගීතය තුළ ඉඩක් විවර
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�ර දුන්කන් පණ්ඩිත් ශි� කුමාර් ශර්මා විසිනි .  අඩ සියවස�ටත් වැඩි සිය

සංගීතමය අත්දැකීම් ඔස්කස් ඔප් නංවා  ගත් නිර්මණාත්ම� කුසලතාවයන්

සමගින් ඔහු නවමු වාද්යමය සංගීත �ලාවක් නිර්මාණය �ර තිකබ් .  ඔහු

ඉන්දියානු රජය විසින් සිවිල් වැසිකයකුට පිරිනමන කදවන ඉහළම සම්මානය

වන පද්ම විභූෂණ සම්මානය ඇතුළු ජාති� සහ ජාත්යන්තර සම්මාන රැසකින්

පිදුම් ලබා ඇත.  සාම්ප්රදායි� සංගීත නිර්මාණයන්ට අමතරව සිසිලා,  චාන්ද්නි,

ලම්කd හා ඩාර් ආදී ආදායම් වාර්තා පිහිටවූ කබාලිවුඩ් චිත්රපට සඳහා ඔහු

�ළ සංගීත නිර්මාණ කලාව පුරා අද ද ජනාදරයට පත් ව තිකබ්.

ශ්රී ලං�ාක� ඉන්දීය මහ ක�ාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමාකJ ප් 

රධානත්වකයන් පැවති කමම සංස්�ෘති� සැදෑක� ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා

කලස ශ්රී ලං�ා පාර්ලිකම්න්තුක� �ථානාය� �රු ජයසූරිය මැතිතුමා සහභාගි

විය.  අමාත්ය ගරු රවි �රුණානාය� මැතිතුමා ,  අමාත්ය ගරු පලනි දිගම්බරම්

මැතිතුමා, අමාත්ය ගරු දයා ගමකJ මැතිතුමා , නිකයා0ජ්ය අමාත්ය ගරු අකනා0මා

ගමකJ මැතිනිය,  රාජ්ය අමාත්ය ගරු වී .  රාධාක්රිෂ්ණා,  ආණ්ඩු�ාර ගරු සුකර්න්

රාඝවන් සහ තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී

වූහ. 

“Weaves  and  Stitches  of  India:  the  Saree  Sutra”   නමින්

ඉන්දියාක� විවිධ  ප්රාන්තයන්හි කරදිපිළි සහ  කගතුම් හි විවිධත්වක#

එ�මුතුබව දැක්කවන  දැක්කවන ප්රදර්ශනයක්ද BMICH හිදි පැවති අතර එය

ක&ක්ෂ�යන්කJ කනාමඳ ප්රශංසාවට ලක් විය. 

ඉන්දියාක� 73  වන  නිදහස් දින  සැමරුම් ඉන්දීය  මහ

ක�ාමසාරිස්තුමාකJ නිල නිවස වන ක�ාළඹ, ඉන්දියා හවුස් හි ඉන්දීය ධජය

එසවීකම් උත්සවයකින් ආරම්භ විය .  මහජනයාට විවෘත වූ කමම උත්සවය

සඳහා ඉන්දියානු ජාති�යන් රැසක් එක්ව සිටියහ. 

මහ ක�ාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා ඉන්දීය අග්රාමත්ය නකර්න්ද්ර

කමා0දි මැතිතුමා ජාතිය අමතා  සිදු �ළ �තාව උත්සව සභාවට ඉදිරිපත්
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�කIය.  එහිදී සියලු ආ�ාරක# ත්රස්තවාදයන්ට එකරහිව ඉන්දියාව ශ්රී ලං�ාව

සමග  සිටින  බව  එතුමා  අවධාරණය  �කIය.  මහ  ක�ාමසාරිස්තුමාකJ

කද්ශනකයන් අනතුරුව ඉන්දියා ක� විවිධ ප්රකද්ශවල ජන සහ සාම්ප්රදායි�

නර්තනාංග රැගත් ක�ටි සංස්�ෘති� වැඩසටහනක්ද පැවැත්විණ. 

ක�ාළඹ
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