
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம்

ககாழும்பு

ஊடக அறிக்கைக

***

சந்தூர் வாத்திய மே�கைதகள் பண்டிட் ஷிவ் கு�ார் ஷர்�ா �ற்றும் பண்டிட் ராஹூல் ஷர்�ா இலங்கைகயில் இகைச நிகழ்ச்சி

நடத்தவுள்ளனர்

73 ஆவது இந்திய சுதந்திர  தினத்கைதக் ககாண்டாடும் முக�ாக  இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் , ஆகஸ்ட் 15,2019,

வியாழக் கிழகை�யன்று ,  �ாகைல 6.45 இற்கு,  பண்டாரநாயக்க  ஞாபகார்த்த  சர்வமேதச  �ாநாட்டு �ண்டபத்தில் ,  பிரபல  சந்தூர்

வாத்திய  மே�கைதகள் பண்டிட் ஷிவ் கு�ார் ஷர்�ா  �ற்றும் அவரது �கன் பண்டிட் ராஹூல் ஷர்�ா  ஆகிமேயார் அளிக்கும்

“அகை�தியின் தந்திகள்” (Strings of Harmony)Strings of  Harmony))எனும் ஒரு இகைச ஜூஹல்பந்தி ,  விமேசட கலாச்சார  நிகழ்கவான்கைI ஏற்பாடு

கசய்துள்ளது.      

இகைச மே�கைத பண்டிட் ஷிவ் கு�ார் ஷர்�ா,  சந்தூர் வாத்தியத்தில் (Strings of Harmony)காஷ்மீர்ப் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து உருவாகிய  100

தந்திகள் ககாண்ட தனித்துவ�ான ஒரு நாட்டுப்புI இகைசக்கருவி) அகைர நூற்Iாண்டுக்கும் மே�லான தனது பகைடப்பாற்Iல் ககாண்ட

இகைசப்பாண்டித்தியம் மூல�ாக  வாத்திய  இகைசயில் ஒரு புதிய  பாணிகைய உருவாக்கினார் .  இந்திய  அரசாங்கத்திடமிருந்து

மிகவுயர்ந்த  �க்கள் விருதான ,  பத்�விபூஷண் உட்பட ,  மேதசிய �ற்றும் சர்வமேதச விருதுகளின் ஒரு நீண்ட பட்டியலுடன் அவர்

ககௌரவிக்கப்பட்டுள்ளார்.  கவற்றிகர�ான  பாலிவூட் திகைரப்படங்களான  சில்சிலா ,  சந்த்னி,  லாம்மேஹ,  தார் மேபான்Iவற்றுக்கான

அவரது இகைசயகை�ப்பு உலகம் முழுவதிலுமே� எப்மேபாதும் பிரபல்ய�ானகைவயாகும் .தனது தந்கைதயினால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட

பண்டிட் ராஹூல் ஷர்�ா  இந்தியப் பாரம்பரிய  இகைசயுலகு �ற்றும் கவவ்மேவறு வகைகக் கலப்பு இகைச உலகிலும் தனக்ககன

ஓரிடத்கைத நிகைலநாட்டிக் ககாண்டுள்ளார் .  20 வருடங்களுக்கும் மே�லாக விரிந்த தனது இகைசத்கதாழிலில் 60 இற்கும் மே�ற்பட்ட

இகைசத் கதாகுப்புககைள (Strings of Harmony)albums) கவளியிட்டுள்ள அவர் நாட்டுப்புI இகைசயிலிருந்து புதிய தகைலமுகைI இகைச �ற்றும் உலக

கலப்பு இகைசகள் என பல்மேவறு இகைசப்பாணிககைளப் பரிமேசாதித்துள்ளார் .  சாக்சமேபான் வாத்தியக் கருவி விற்பன்னர் ககன்னி .  ஜி

உடன் இகை_ந்து ,  இந்தியாவின் முன்னணி நடிகர் அமிதாப் பச்சன் அவர்களின் குரல் ஒலிக்கும் ந�ஸ்மேத இந்தியா  எனும்

இந்தியாவின் சிIந்த விற்பகைன ககாண்ட இகைசத் கதாகுப்கைப, ராஹூல் கவளியிட்டுள்ளார். இவர்களுடன், பர்க்கா ராஹூல் ஷர்�ா

(Strings of Harmony)தம்புரா), மேயாமேக  ஷ் சம்சி (Strings of Harmony)தபலா), பவானி ஷங்கர் (Strings of Harmony)பக்வாஜ்) �ற்றும் தக்கஹிமேரா ஆரய் (Strings of Harmony)தம்புரா) மேபான்I இந்தியாவின் பிரபல

இகைசக் ககைலஞர்களும் இந்த இகைச நிகழ்வில் கலந்து ககாள்வார்கள். 

இந்த நிகழ்ச்சி இலங்கைக வீடகை�ப்பு நிர்�ா_த்துகைI �ற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அகை�ச்சு ,ITC மேஹாட்டல்கள்,  தாஜ்

சமுத்ரா  �ற்றும் பண்டாரநாயக்க  ஞாபகார்த்த  சர்வமேதச  �ாநாட்டு �ண்டபம் என்பவற்றுடன் கூட்டிகை_ந்து ஏற்பாடு

கசய்யப்பட்டுள்ளது.  

நிகழ்ச்சிக்கான  அனு�தி இலவச�ானகதன்பதுடன் அகைவ தனிமேய அகைழப்பின் கபயரில் �ட்டுமே�யானதாகும் .

�ட்டுப்படுத்தப்பட்ட  எண்ணிக்கைகயிலான  பாஸ்கள் ஸ்வாமி விமேவகானந்தா  கலாச்சார  நிகைலயத்திலிருந்து (Strings of Harmony)இந்திய  கலாச்சார

நிகைலயம்)  ஆகஸ்ட் 5 ஆம் திகதியிலிருந்து கபற்றுக் ககாள்ளலாம் .  மே�லதிக  விபரங்களுக்கு இந்திய  கலாச்சார  நிகைலயத்கைத

கதாகைலமேபசி இலக்கம் 2684698 அல்லது iccrcolombo2@gmail.com  எனும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் கதாடர்பு

ககாள்ளவும். 
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