ഫാദർ ഡ

ാക്
ട ർ ഡൊസഫ് ജെ . പാലക്കൽ, അഡേരിക്കൻ ലലബ്രറി ഓഫ് ഡക്ാൺഗ്രസിൽ
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ന്യൂഡ ാർക്ക്; പ്രസിദ്ധോ
ജെഞ്ചേിൻ എ .ഡൊട്ട്ക്ിൻ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ിൽ, ഭാരതത്തിജല ലൈസ
ത വ
ദർശന്ജത്ത ു ം സു റി ാന്ി ക്ീർത്തന്ങ്ങജെ ു ം, ആലാപന്ഡത്ത ു ം പരിച പ്ജപടുത്തുവാനം അവ അഡേരിക്ക ു ജട
ഔഡദയാഗിക് ലലബ്രറി ഡരഖക്െ ു ജട ഭാഗോക്കാനം ഫാദർ ഡ ാക്
ട ർ ഡൊസഫ് ജെ . പാലക്കൽ ക്ഷണിക്കപ്ജപട്ടു
.ജേ ് 31, 2018 വയാഴാച്ച ഉച്ചക്ക് 12 േണിക്ക് വാഷിംഗ്ടൺ
ി. സി
ിലു ള്ള ലവറ്റ്ഓൾ പവലിഡ ാൺ (
ജെഡഫഴ
സ ൺ െിൽ ിങ്, 101 ഇൻ ിജപൻ ൻസ് അവന്യൂ) വച്ചു ന്ടത്തപ്ജപടുന്ന സംഗീതാവിഷ്ക്കരണ
ചടങ്ങിഡലക്ക് ഏവജര ു ം സവാഗതം ജചയ്യുന്നതാ ി സംഘാടക്ർ അറി ിച്ചു. പ്രഡവശന്ം സൗെന്യോണ്,
ഡേഖല ിൽ താേസിക്കുന്ന േല ാെിക്ൾക്ക് ഈ അഭിോന് ന്ിേിഷജത്ത ഡന്രിൽ ക്ാണാനള്ള സു വർണ
ണ
അവസരോണ്.
തദവസരത്തിൽ ഫാദർ പാലക്കലിന്്ജറ െീവിത വീക്ഷണങ്ങജെ ു ം അദ്ഡദഹത്തിന്്ജറ അക്ഷീണ പരിശ്രേത്തിൽ
ന്ടത്തപ്ജപടുന്ന അറോ ഭാഷാ പദ്ധതിജ പ്പറ്റി ു ം ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ലലബ്രറി ഓഫ് ഡക്ാൺഗ്രസിന്്ജറ
ഔഡദയാഗിക് ഡശഖരങ്ങെുജട ഭാഗോ ിത്തീരം. ഇന്ത്യ ിജല ലൈസ
ത വസഭാ സംഗീതശാസ
ര
സേിതി ു ജട
ആരംഭക്നം അദ്ധയക്ഷനം ആ
ഫാദർ പാലക്കലിന്്ജറ ന്ീണ്ട വര്ഷങ്ങെുജട ക്ഠിന് സംഗീതചരയ ു ജട
അവിസ
മ രണീ ോ
ഒര േു ഹൂർത്തോണ് ഇവിജടഅരഡങ്ങറ്റപ്ജപടുന്നത്. ഇഡതാജടാപ്പം, ഭാരതത്തിജല

ലൈസ
ത വരജട ചരിത്രവു ം ന്ിഡ ാഗവു ം, ഇന്ത്യ ിജല സു റി ാന്ി ചരിത്രവു ം കൂടി അഡേരിക്കൻ പഠന് പരിജ്ഞാന്ശാഖ ു ജട ഭാഗോ ിത്തീരം.
2013 ഇൽ വാഷിംഗ്ടൺ
ി. സി
ിലു ള്ള ന്ാഷണൽ െസലിക്ക ിൽ വച്ചു ന്ടത്തപ്ജപട്ട ആരാധന് ിൽ
ഇന്ത്യ ു ജട ആൽത്മാവിൽ ജതാട്ടുജക്ാണ്ടു ഫാദർ പാലക്കൽ ആലപിച്ച സു റി ാന്ി ശ്ഡലാക്ങ്ങൾ ന്ിരവധി
ഡവദിക്െിൽ ഇന്നും ചർച്ച ജചയ്യപ്ജപട്ടുജക്ാണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്തിജട ന്യൂഡെഴ
സ ി ിൽ വച്ച് ന്ടത്തപ്ജപട്ട
പൗഡരാഹിതയ ശിശ്രൂഷ ിജല സിറി ക്് ഭെൻ 'ഖാദിശാ ആലാഹാ, ൊർ ോറി ..' ഏജറ ശ്രദ്ധിക്കപ്ജപട്ടിരന്നു.
ജൂലല 11 ന ഓക്
സ ്ഡഫാർ ് ൂ ണിഡവഴ
സ ിറ്റി ു ജട ഓറി ന്റൽ ഇൻസ
റ ിറ്റയൂട്ട് ' സീഡറാ േലൊർ സഭ ു ജട സു റി ാന്ി
ക്ീർത്തന് ശാഖജ പ്പറ്റി പ്രഭാഷണത്തിന്് അച്ചജന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആലപ്പുഴെില്ല ിജല പള്ളിപ്പുറം സവഡദശി ാ , സീഡറാ േലൊർ സഭ ിൽപ്ജപട്ട സി.എം.ഐ ലവദീക്ൻ,
സംഗീത ഡലാക്ത്തു ആരം ക്ടന്നു ഡന്ാക്കാത്ത ഒര ഡേഖല ിലാണ് തന്്ജറ തപസ
സ ു തുടങ്ങി ത്. ഡക്രെത്തിജല
സിറി ൻ ക്ഡത്താലിക്കാ സേു ദാ ത്തിജല ഗുരസഥാന്ിജ ന്നു വില ിരത്തുന്ന പാലക്കൽ ഡതാേ േല
പ ാൻജറ
തലേു റ ിൽ ന്ിന്നു തജന്ന ാണ് ഡൊസഫ് പാലക്കൽ അച്ചൻ സംഗീത പാരമ്പരയവു ോ ി ക്ടന്നു വന്നത്. ക്ൽദാ
ലററ്റിലു ള്ള ക്ിഴക്കൻ സു റി ാന്ി ു ജട തന്താ പ്രാചീന് ലശലി ിലാണ് സംഗീത പഠന്ം ആരംഭിച്ചത്.
ന്യൂഡ ാർക്കിജല ഹണ്ടർ ഡക്ാഡെെിൽ ന്ിന്നും ആണ് സംഗീതത്തിൽ ോസ
റ ർ െിരദം എടുത്തത്, അർഡണാസ്
പാതിരി ു ജട പു ത്തൻപാന്ാ പാരാ ണത്തിജല സംഗീതലശലിക്ൾ വിശക്ലന്ം ജച ു ജക്ാണ്ടാ ിരന്നു. അതി
പ്രാചീന്ോ ക്ാൽദി ൻ സംഗീത ശാഖ ു ജട ഡന്ർത്ത തലങ്ങജെ അൽോവിൽ ആവഹിച്ച ആവിഷ
ക ാരത്തിന്ാണ്
അദ്ഡദഹത്തിന്് ഡ ാക്
ട ഡററ്റ് ലഭിച്ചത്. ഹിന്ദി, സംസ്കൃതം, േല ാെം, ഇംഗ്ലീഷ്, അരലേക്് തുടങ്ങി വിവിധ
ഭാഷക്െിൽ ന്ാൽപ്പതിഡലജറ ആൽെങ്ങൾ അച്ചന്്ഡറതാ ു ണ്ട്. കൂടാജത ന്ിരവധി എൽ .പി, ഗ്രാേഡഫാൺ
ജറഡക്കാര് ു ക്െും ന്ിലവിലു ണ്ട്.ഹിന്ദു സഥാന്ി ു ം ക്ർണാടിക്് സംഗീതവു ം കൂജട ഡചർന്ന് ആജക് സംഗീതത്തിന്്ജറ
ഡേഖല ിൽ സവന്ത്ോ ഒര ലശലി സമ്പാദിക്കുവാൻ അച്ചന ക്ഴിഞ്ഞു .
അഡേരിക്ക ു ജട ലലബ്രറി ഓഫ് ഡക്ാൺഗ്രസ്, ഓൺലലൻ വിഭാഗത്തിലു ം അല്ലാജത ു ം ഡലാക്ത്തിൽ ഇത്ര ു ം
ബ്രഹ്ത്തും വിപു ലവു ോ
ലലബ്രറി ന്ിലവില്ല. 218 വർഷങ്ങെിജല
ചരിത്രം ന്ിറഞ്ഞു ന്ിൽക്കുന്ന ഈ
സംവിധാന്ത്തിൽ ശെ
ദ ഡരഖക്ൾ, ചിത്രങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ, ഭൂപടങ്ങൾ, ലക്ജ ഴുത്തുപ്രതിക്ൾ ഒജക്ക ാ ി ൂ
.എസ്. ഡക്ാൺഗ്രസിന്്ജറ പ്രധാന് ഗഡവഷക് ഡക്ന്ദ്രവു ം അഡേരിക്കൻ പക്ർപ്പവശ വിഭാഗത്തിന്്ജറ ഡക്ന്ദ്രവു ം ആണ്.
അഡേരിക്കൻ ലലബ്രറി ഓഫ് ഡക്ാൺഗ്രസിൽ ഫാദർ പാലക്കലിന്്ജറ
സംഗീതം ഔദയഗിക്ോ ി
ഡരഖപ്ജപടുത്തുഡമ്പാൾ ഭാരതത്തിന്്ജറ ഒര പ്രി പു ത്രൻ സംഗീതസാനവിൽ പടവു ക്ൾ ചവിട്ടി ക് റു ന്നത്
േല ാെിക്ൾക്ക് അഭിോന് ന്ിേിഷോവു ം എന്നതിൽ തർക്കേില്ല.

