
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ස්වාමි විවේකානන්දතුමාවේ 159 වන ජන්ම දිනය ශ්රී ලංකාවේදී 

සැමවේ 

 

ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය විසින්ද 2022 ජනවාරි 12 වන ින 

ස්වාමි විකේකානන්දදතුමාකේ 159 වන ජන්දම ිනය සැමරීම සඳහා විකේෂ 

උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබිණ. කමහිී වැඩබලන ඉන්දීය මහ 

කකාමසාරිස් විකනෝද්  කක්. කේකබ් මහතා, කකාළඹ, රාමක්රිෂ්ණ මිෂන්ද හි 

ප්රධාන පූජක ස්වාමි අක්ෂරාත්මානන්දද සහ මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ 

කවනත් නිලධාරිහු ස්වාමි විකේකානන්දදතුමාකේ පිළිරුවට පුෂ්කපෝපහාර 

දැක්ූහ. කේ නිමිත්කතන්ද විකේෂ ආගමික වැඩසටහනක් රාමක්රිෂ්ණ මිෂන්ද 

හිි පැවති අතර ඒ සඳහා ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස් කාර්යාල කේ 

සංස්කෘතික අංශය වන ස්වාමි විකේකානන්දද සංස්කෘතික මධයස්ථානකේ 

අධයක්ෂ ආචාර්ය කර්වන්දත් වික්රේ සිං මහතා සහභාගී විය. ස්වාමි 

විකේකානන්දදතුමාකේ ජන්දම ිනය නිමිත්කතන්ද ස්වාමි විකේකානන්දද 

සංස්කෘතික මධයස්ථානය විකේෂ සිනමා සහ වාර්තාමය චිත්රපට දැක්මක් 

අන්දතර්ජාලය ඔස්කස් සංවිධානය කර තිබිණ.  

2.  ස්වාමිතුමා විකේෂකයන්දම තරුණ  ප්රජාව ඇතුළු සමස්ත ජනතාව 

ජාතිය කගාඩනැගීකමහි ලා දායකත්වය දැක්ීම කවනුකවන්ද ිරිමත් කළ 

අතර එබැවින්ද එතුමාකේ ජන්දම ිනය ඉන්දියාකේ “ජාතික තරුණ ිනය” 

කලස ද සැමකර්. කමම ිනය සැමරීම සඳහා ඉන්දියාකේ තරුණ කටයුතු සහ 

ක්රීඩා අමාතයාංශය 25 වන ජාතික තරුණ උකලළ 2022 ජනවාරි 12-13 යන 

කදින අතථය ආකාරකයන්ද පැවැත්ීමට කටයුතු කයාදා තිබිණ. කමය 

අග්රාමාතය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා විසින්ද සමාරේභ කරන ලී.  

3.  බුදුන්ද වහන්දකස්කේ ඉගැන්දීේ වලින්ද විශාල ආභාසයක් ලැබූ ස්වාමි 

විකේකානන්දදතුමා සනයාසි ජීවිතයකට ඇතුළත් ීකමන්ද පසු සුළු කලකින්දම 



සිදුහත් කබෝසතාණන්ද වහන්දකස් බුද්ධත්වයට පත්ීමට පිටදුන්ද බුද්ධ 

ගයාකේ ශ්රී මහා කබෝධිය වන්දදනාමාන කකේය. ස්වාමි විකේකානන්දදතුමා 

ශ්රීමත් අනගාරික ධර්මපාලතුමා සමඟ 1893 වසකර්ී චිකාකගෝ නුවර පැවති 

කලෝක ආගමික පාර්ලිකේන්දතුවට සහභාගී ූ අතර එම කදපළ  විසින්ද එහිී 

ඓතිහාසික කද්ශනාවන්ද සිදු කරන ලී.  

4.  ස්වාමි විකේකානන්දදතුමාකේ සිත තුළ ශ්රී ලංකාවට හිමි ූකේ විකේෂ 

ස්ථානයකි. 1897 වසකර් ජනවාරි මාසකේී ස්වාමි විකේකානන්දදතුමා ශ්රී 

ලංකාවට පැමිණි අතර එතුමා ිවයිකන්ද ගත කළ ින 11 තුළ කකාළඹ, 

මහනුවර, මාතකේ, දඹුේල, අනුරාධපුර, වවුනියාව, චාවකච්කච්රි සහ 

යාපනය ඇතුළු ිවයිකන්ද විවිධ ප්රකද්ශවල සංචාරය කරමින්ද ආධයාත්මික 

කද්ශනයන්ද පැවත්ීය. ස්වාමි විකේකානන්දදතුමාකේ ශ්රී ලංකා සංචාරකේ 125 

වන සංවත්සරය සමරමින්ද කමම වසකර්ී ඉන්දීය මහ කකාමසාරිස් 

කාර්යාලය රාමක්රිෂ්ණ මිෂන්ද සහ කවනත් ආධයාත්මික සංවිධාන සහ 

නායකයන්ද හා එක්ව වැඩසටහන්ද රැසක් සංවිධානය කර තිකබ්.  

 

*** 

කකාළඹ 

2022 ජනවාරි 12  


