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இந்தியாவின் 73 ஆவது சுதந்திர தினக் ககாண்டாட்டத்தில் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்தான இகை, இலங்கைகயின் ககாழும்பில்

இரசிகர்ககைள மயக்கியது

இந்தியாவிலிருந்து வந்துள்ள இகை, மேமகைதகள் பண்டிட் ஷிவ் குமார் ஷர்மா மற்றும் பண்டிட் ராஹூல் ஷர்மா கலந்து

சிறப்பித்த “அகைமதியின் தந்திகள்” (Strings of Harmony) -   ,ந்தூர் வாத்திய ஜூஹல்பந்தி எனும் ஒரு கபரும் இகை, மாகைலப்

கபாழுது ஆகஸ்ட் 15 அன்று ககாழும்பிலுள்ள பணடாரநாயக்க ஞாபகார்த்த ,ர்வமேத, மாநாட்டு மண்டபத்தில் இகை,ப்பிரியர்ககைள

மயக்கியது.  இந்தக் கலாச்,ார நிகழ்ச்சி இந்தியாவின் 73 ஆவது சுதந்திர தினக் ககாண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்திய உயர்

ஸ்தானிகராலயத்தினால் கதாகுத்து வழங்கப்பட்டது.  

1500 இற்கும் மேமற்பட்ட பார்கைவயாளர்கள் கலந்து ககாண்ட இந்தக் கலாச்,ார நிகழ்வில் பண்டிட் ஷிவ் குமார் ஷர்மா

மற்றும் பண்டிட் ராஹூல் ஷர்மா அவர்களும் தங்களது பகைடப்பாற்றல் மிக்க இகை,த் திறகைமயினால் இரசிகர்ககைள கமய்மறக்கப்

பண்ணினர். காஷ்மீரின் ஒரு இகை,க் குடும்பத்திலிருந்து மேதான்றிய ,ந்தூர் வாத்திய இகை, மேமகைதகள் இருவருடன் ராஹூல் ஷர்மா,

பவானி பிர,ாத் கதக் ,  மேயாமேகஷ் ரட்னகர் ,ம்சி ஆகிய பிரபல வாத்தியக் ககைலஞர்களும்  தம்புரா ,  தபலா மற்றும் பக்வாஜ் ஆகிய

பக்க வாத்தியங்களுடன் இவ்விகை, நிகழ்வில் கலந்து  ககாண்டனர்.

காஷ்மீர்ப் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து 100 தந்திகள் ககாண்ட  ஒரு தனித்துவமான நாட்டுப்புற இகை,க் கருவியான ,ந்தூர்

அதன் ,ாஸ்திரிய இகை, அந்தஸ்கைத பண்டிட் ஷிவ் குமார் ஷர்மாவிற்கு அளித்துள்ளது. பண்டிட் ஷிவ் குமார் ஷர்மா, எனும் இகை,

மேமகைத அகைர நூற்றாண்டுக்கும் மேமலாக தனது கதாழில் ரீதியான இகை, நிகழ்வுகள் மூலமாக தனது பகைடப்பாற்றல் திறகைமயுடன்

வாத்திய  இகை,யில் ஒரு புதிய  பாணிகைய உருவாக்கினார் .  இந்திய  அர,ாங்கத்திடமிருந்து இரண்டாவது மிகவுயர்ந்த  மக்கள்

விருதான, பத்மவிபூஷண் உட்பட, மேதசிய மற்றும் ,ர்வமேத, விருதுகளின் ஒரு நீண்ட பட்டியலுடன் அவர் ககௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

,ாஸ்திரிய இகை,க்கு அப்பால், பண்டிட் ஷர்மா அவர்கள், கவற்றிகரமான பாலிவுட் திகைரப்படங்களான சில்சிலா, ,ந்த்னி, லாம்மேஹ,

தார் மேபான்றவற்றுக்கும் இகை, அகைமத்துள்ளார். அகைவ உலகம் முழுவதிலுமேம எப்மேபாதும் பிரபல்யமான இகை,யாக உள்ளது.     

இலங்கைகப் பாராளுமன்றத்தின் ,பாநாயகர் ககௌரவ  கரு ஜயசூரிய பிரதம அதிதியாகக் கலந்து ககாண்டு நிகழ்கைவச்

சிறப்பித்த  மேவகைளயில் கைவபவத்திற்கு இலங்கைகக்கான  இந்திய  உயர் ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங் ,ந்து அவர்கள் தகைலகைம

தாங்கினார்.  ககௌரவ அகைமச்,ர் ராவூப் ஹக்கீம் ,  ககௌரவ அகைமச்,ர் ரவி கருணநாயக்க ,  ககௌரவ அகைமச்,ர் பழனி திகாம்பரம் ,



ககௌரவ  அகைமச்,ர் தயா  கமமேக ,  ககௌரவ  இராஜாங்க  அகைமச்,ர் அமேனாமா  கமமேக ,  ககௌரவ   இராஜாங்க  அகைமச்,ர் வி .

இராதாகிருஷ்ணன், ககௌரவ ஆளுநர் சுமேரன் ராகவன் மற்றும் ஏகைனய பல பிரமுகர்களும் கைவபவத்தில் கலந்து ககாண்டனர். 

“இந்தியாவின் கந,வுகள் மற்றும் கைதயல்கள்: மே,கைலக் கலாச்,ாரம்” – எனும் தகைலப்பிலான ஒரு கண்காட்சி இந்தியாவின்

கவவ்மேவறு மாநிலங்களிலிருந்தான  துணிகள் மற்றும் கந,வுகள் மூலமாக  பன்கைமத்துவத்தில் ஒரு ஒருகைமப்பாட்கைட ,

பண்டாரநாயக்க  ஞாபகார்த்த  ,ர்வமேத,  மாநாட்டு மண்டபத்தில் காட்சிப்படுத்தியதுடன் அது பார்கைவயாளர்களால் கபரிதும்

பாராட்டப்பட்டது.    

இலங்கைகயில் இந்தியாவின் 73 ஆவது சுதந்திர  தின  நாள் கைவபவ  நிகழ்வுகள் ,  இந்திய  உயர் ஸ்தானிகரின்

உத்திமேயாகபூர்வ வா,ஸ்தலமான,  இந்தியா இல்லத்தில்,  காகைலயில் நகைடகபற்ற இந்தியத் மேதசியக் ககாடிமேயற்றுதல் நிகழ்வுடன்

ஆரம்பமாகியது. நிகழ்வு கபாதுமக்களுக்குமாகத் திறந்திருந்ததுடன் இந்தியப் பிரகைஜகள் கபருமளவிலான எண்ணிக்கைகயில் கலந்து

ககாண்டனர். 

இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் தரண்ஜித் சிங் ,ந்து இந்திய ஜனாதிபதியின் நாட்டுக்கான உகைரயிகைன வாசித்ததுடன் கூட்டத்தில்

உகைரயுமாற்றினார்.  தனது உகைரயில் ,  அகைனத்துப் பயங்கரவாத  ,க்திகளுக்கும் எதிராக  இலங்கைகயுடனான  இந்தியாவினது

ஒருகைமப்பாட்கைட அவர் வலியுறுத்தினார். உகைரயிகைனத் கதாடர்ந்து பல்மேவறு இந்தியப் பிரமேத,ங்களிலிருந்தும் நாட்டுப்புற மற்றும்

,ாஸ்திரிய நிகழ்வுககைள பிரதிபலிக்கும் ஒரு சுருக்கமான கலாச்,ார நிகழ்ச்சியும் நகைடகபற்றது. 

******


