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പ�ത�ുറി�്    

മുംൈബ ജഹാംഗീർ ആർ് ഗ�ാലറിയിെല 

ഒരാ�ച നീ�ു നി� 'തിബ�് 
സ�ന�ൾ' (Tibet Dreams) 

�പദർശന ി! േശഷം സമകാലിക 

ഇ'�ൻ ചി�തകാരനായ �ഫാൻസി+ 

േകാടംക� ി!െറ ചി�ത-ൾ ഇനി 
ആല/0ഴയിേല2് സ3രി2ും. 
പതിനാലാമൻ ദൈല ലാമ േനതൃത5ം 
നൽകു� തിബ ൻ ജനതയുെട സ5ാത�'� േപാരാ-ൾ2് 
അനുകൂലമായിാ9 ഈ �പദർശനം നട െ/ടു�;.  

'തിബ�് സ�ന�ൾ' �പദർശനം െകാ�ി ക�ം� ക�ീഷണറും 

'വാനിഷിം! ഷാം�ഗീല' (Vanishing Shangrila) എ% �ഗ&�ി'െറ 

കർ�ാവുമായ േഡാ െകഎൻ രാഘവനും �പശ�ത രാ�/ീയ 

കാർ01ണി�ായ േയശുദാസനും േചർ%് ആല�4ഴയിെല 

സിൽവിയാ7ർ ഹൗസിെല െസ'റർ േഫാർ േസാഷ;ൽ ആ'< 

െപാളി>ി�ൽ ആർടിൽ 4 െമ@ 2016 (ബുധൻ) രാവിെല 10 

മണി@�്  ഉCഘാടനം നട�ും. 

തദവസര ിൽ 'െറസി�ൻ� ഇൻ എ െനEസൽ: എ �ഡി ഓG 

തിബ�ൻ േപായ�ടീ ഇൻ ഇംHീI' (‘Resistance in Exile: A Study of 

Tibetan Poetry in English’) എ� �ഗ> ി!െറ �പകാശനവും 
നട െ/ടു�താ9. �പവാസ ിെല തിബ ൻ കവിതകള0െട 
ആധികാരിക പഠനമായ ഈ �ഗ>ം രചിB; �ഫ�്+ ഓD 

തിബ ് �പവർ കനും എറണാകുളം െസ. ആൽബർട+ േകാളF 

ഇംGീH അI�ാപകൻ േഡാ അ/0 േജ2K േജാണാ9. ഈ 

പു+തകം �പസിIീകരി2ു�; ദൽഹിയിെല ഓേഥ�+ �പ+ 

�ഗൂ/ാ9. 

'തിബ ് സ5Mന-ൾ' �പദർശന ി!െറ ക�ുേറNറും കവിയും 
�ഫ�്+ ഓD തിബ ് �പവർ കനുമായ �ശീ. ഈശ5ർ 

ആനO!െറ അഭി�പായ ിൽ ഈ "കലാസൃQി ഏതാ�് 
മു/തിൽ/രം Sല-ളിൽ നി�ും േശഖരിBവയായിരു�ു. 
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തിബ ിെല സംSാന-ളായ ഉVാംW, ഖാം, ആംേദാ എ�ീ 
Sല-ളിൽ നി�് േശഖരിBതും അവിട-ളിെല 

സം+2ാര-െള എടു ് കാ0�വയുമാ9". മുംൈബ 

ആSാനമായി �പവർ ി2ു� �ഫ�്+ ഓD തിബ ് 
അവതരി/ി2ു� ഈ �പദർശന ി!െറ ലX�ം തിബ ി!െറ 

സാം+കാരിക പഴമ േലാക �ശIയിൽ എ ി2ുകയും അതിലൂെട 
തിബ ൻ �പYനം ജനസമXം എ ി2ുകെയ�തുമാ9. 

�ഫാൻസി+ േകാടംക� ് ദീർഘ വർഷ-ളായി തിബ ് 
സഹയാ�തികനാ9. ഇ'�യുെട പല ഭാഗ-ളിലും അേ[ഹം ചി�ത 

�പദർശനം നട ിയി0�്. 'േവൾ\ തിബ ് േഡ' 

എ�റിയെ/ടു� ദൈല ലാമയുെട അറുപ ിെയാൻപതാം  
ജ]ദിന ിൽ 'തിബ ് സ5Mന-ൾ' എ� കലാരൂപം 
അേ[ഹ ി! സ^ാനി2യു�ായി. 2012  നവംബർ 25! ദൈലലാമ 

അേ[ഹ ി!െറ 'ആർ് ഓD ഹാ/ിെന+' എ� �പദർശനം 
െകാBിയിൽ കാണുകയു�ായി. ദൈല ലാമയുെട എൺപതാം 
ജ]ദിന ി! അേ[ഹം നിേരാധി2െ/ തിബ ൻ പതാകയും 
ദൈല ലാമേയയും േചർ ് ഒരു ചി�തം സൃQി2യു�ായി. 

കൂടുതൽ വിവര-ൾ2് വിളി2ുക: 9400354354, 9061354354. 

ഫാ`+: +91. 11.47615142. അെലabിൽ ഈ െമയിൽ - 

tibetdreams@friendsoftibet.org 

 

 

His Holiness the XIV Dalai Lama visits Francis Kodankandath’s 'Art of Happiness' exhibition 

organised by Friends of Tibet in Kerala in November 2012. 


