
இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம்

ககாழும்பு

************

ஊடக அறிக்கைக

     இந்தியாவின் ஓ நாகா குழுவினர் கொழும்பில் ஆற்றுகை நாகா குழுவினர் ககாழும்பில் ஆற்றுகைக

        இலஙக்ைகயின் விசாகா வித்யாலய மாணவிகள் குழாம் மற்றும் இந்ததாதனஷியாவின் பிரிசிலியா மிக்ஸ்ட்
 குழுவினருடன் இகைணந்து      “  ”இந்தியாவின் ஓ நாகா குழுவினர் கொழும்பில் ஆற்றுகை நாகா குழுவினர் மூனற்ுநாடுகளின் சமாதானத்துக்கான ஆற்றுகைக

 ஒன்றில் பங்குபற்றியிருந்தனர்.          இந்த நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடு திரு கராஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடு லதனாதராலால் லயனல் கவன்ட் அரங்கில் ஏற்பாடு
கசயய்ப்பட்டிருந்தது.

     இந்தியாவின் வட கிழக்கின் நாகலாந்து மாநிலத்தின் ஏகைனய   பழங்குடியினத்கைத தசர்ந்தவர்களுடன் இகைணந்து
        ஓ நாகா குழுவினர் கொழும்பில் ஆற்றுகை நாகா பழங்குடியினத்தவர்கள் தமது சிறப்பியல்புகளுடன் பல்தவறு சர்வததச அரங்குகளில் தமது

 ஆற்றுகைகககைள கவளிப்படுத்தியுள்ளனர்.        இவர்களின் ககைல மறற்ும் சமூக பங்களிப்புக்காக ஐக்கிய நாடுகள்
 “  ”  சகைபயின் சமாதான ததவகைத விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

        இந்தியாவின் வட கிழக்கு முகைனயில் அகைமந்திருக்கும் நாகலாந்து வரலாறு கலாசாரம் மறற்ும்
  பன்முகத்தன்கைமக்கான சிறப்பியல்புககைள க்ககாண்டிருக்கிறது.   இங்கு 16    வகைக பழங்குடியின மக்கள்

    தமகத்கயான கலாசார விழுமியங்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.     ஒவ்கவாரு பழங்குடியின மக்களும் பின்பற்றும்
  பாரம்பரியம் ஆண்டு முழுவகைதயும்,  கசழுகைம,   சமூகப் பிகைணப்பு,     உத்தவகம் மறற்ும் தூயக்ைம ஆகியவறக்ைற

 கைமயப்படுத்தியககாண்டாட்டங்களாக மாறற்ுகின்றது.      இந்த பாரம்பரிய நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுகள் கிராமப்புறங்களில் வாழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுடன்
       பிகைணந்ததாக மாறும் நிகைலயில் இந்தியாவின் மகைலப்பாங்கான இப்பகுதிக்கு அதிகளவான உல்லாசப்பயணிகள்

  வருகைகதருவதற்கு காரணமாக அகைமகின்றன.

    இந்த மாநிலமானது உள்ளூர் மூங்கில்களிலான கடட்டக்ககைல,    புராதன பாரம்பரியம் ஆகியவறற்ுக்கும்
        பிரபலமானதாக இருக்கும் நிகைலயில் உலகின் மிகவு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடும் காரமான மிளகாய்களில் ஒனற்ான புட்க3ாதலாக்கியா

(BhutJolokia))    இங்கு மிகவு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடும் பிரபலமான ஒன்றாகும்.  

  நாகலாந்தின் பிரபலத்தன்கைமக்கு       அண்கைமயில் தமலும் கபருகைம தசர்த்த விழாவாக தஹாண்பில்
பண்டிகைக(Hornbill) அகைமகிறது.      இந்த நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடு உலகம் சுறற்ுபவர்களின் நாட்காட்டியில் இடம்பிடிக்கின்றது. டிசம்பர்

        முதல் வாரத்தில் தஹாண்பில் பண்டிகைக ககாண்டாடப்படும் காலப்பகுதியில் தகாஹிமா மாவடட்த்தின் கிசாமா
      கிராமத்தில் முழுகைமயான நாகா கலாசாரமும் மிகவு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடும் பிரமாண்டமாக காண்பிக்கப்படும்.   இந்த நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுகள்

        நாகலாந்து மாநில அரசாஙக்த்தால் ஒழுங்ககைமக்கப்படும் நிகைலயில் நாகலாந்தின் சகல பாரிய பழங்குடியின
  மக்களும் வருகைக தருவார்கள்.    அங்கு பாரம்பரிய ககைலகள்,  நடனங்கள்,   நாட்டுப்புற பாடல்கள்,  சுததசிய

  விகைளயாட்டுக்கள் என்பன நகைடகபறும்.       இந்த சகல நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுகளும் பழங்குடியின மக்களின் குடில்களின்
        மாதிரிகளுக்கு மத்தியில் நகைடகபறும் அதததவகைள நாளின் இறுதியில் பாரிய தமளங்களும் இகைசக்கப்படும்.  

        பண்டிகைககளின் ககாண்டாட்டம் எனப்படும் தஹாண்பிள் பண்டிகைக முழுவாரமும் நீடிக்கும் கலாசார நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுகள்,
  சுததசிய விகைளயாட்டுப் தபாட்டிகள்,   கைகவிகைன கண்காட்சிகள்,   இகைச நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுகள்,  கபஷன்,  கைசகக்ிதளாட்டம்,
  தமாட்டார் வாகன விகைளயாட்டுக்கள்,       சினிமா மற்றும் பல்துகைற சார் தபாட்டிகள் ஆகியவற்கைற ககாண்டிருக்கும்.  

 நாகலாந்து         புதுகைமகள் நிகைறந்த மாநிலமாக இருக்கும் அதத தவகைள ஓ நாகா குழுவினர் கொழும்பில் ஆற்றுகை     நாஹா குழுவினர் தமது சிறப்பான
     ஆற்றுகைககள் மூலமாக பார்கைவயாளர்ககைள உச்சத்துக்கு அகைழத்துச் கசல்கின்றனர்.

    ககாழும்பில் நகைடகபற்ற நிகழ்வு திரு ரொஹான் டீ லனோரோலால் லயனல் வென்ட் அரங்கில் ஏற்பாடுக்கு இலஙக்ைக சுற்றுலாத்துகைற,     இந்திய உயர் ஸ்தானிகராலயம் மற்றும்
      ககாழும்பிலுள்ள இந்ததாதனசியக் குடியரசின் தூதரகம் ஆகியகைவ அனுசரகைண வழஙக்ியிருந்தன.

* * * * *
 

ககாழும்பு

31 ஒக்டடாபர்  2019

 


