
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

****

පුවත්පත් නික�දනය

ක�ෞද්ධ දර්ශනය සහ වටිනා�ම් ක"ාඩනැගීකමහිලා එහි �ාර්යභාරය පිළි�ඳ

ක-දින ජා-්යන්-ර සමුළුව 2021 කප�රවාරි 17-19 දක්වා පැවැත්ක�

‘ක�ෞද්ධ දර්ශනය සහ -රුණ ප්රජාව අ-ර වටිනා�ම් ක"ාඩනැගීකමහිලා එහි

�ාර්යභාරය’ පිළි�ඳ ක-දින සමුළුවක් සංස්�ෘති� ස�ඳ-ා සඳහා ඉන්දියානු

�වුන්සිලය  (ICCR) ICCR) )  සහ -රුණ සංවර්ධනය පිළි�ඳ  රජී� "ාන්ධි ජාති�

ආය-නය  විසින් 2021 කප�රවාරි 17-19 දක්වා  අන්-ර්ජාලය  ඔස්කස්

සංවිධානය �ර තිබිණ. 2021 කප�රවාරි 17 වන දින -රුණ �ටයුතු සහ ක් 

රීඩා,  සුළු �ටයුතු සහ ආයුර්ක�ද ,  කයාG"ා සහ ස්වභාවි� කවද�ම,  යුනානි,

සිද්ධ සහ කහාGමිකයාGපති (ICCR) AYUSH) )  පිළි�ඳ රාජ්ය අමා-්ය ශ්රී කිරන් රිජිජු

මැතිතුමා විසින් සමුළුව සමාරම්භ �කMය .ක�ෞද්ධ දර්ශනකN මූලි� හරයන්

සහ එම සංස්�ෘතිය පිළි�ඳ දැනුම ක�දා දීම සහ සදාචාරාත්ම� වටිනා�ම්

විචිත්රවත් ඉන්දීය  සංස්�ෘතිකN සහ  කලාව  අන් රටවල  -ාරුණ්යකN

මූලි�ාං"යක් කලස  ස්ථාපි-  කිරීකමහිලා  ක�ාදු සංස්�ෘතිකN දාය�ත්වය

සා�ච්ඡා කිරීම කමම සමුළුක� අරමුණ විය .  "රු �ටයුතු සම්පත් දාය�යන්

සහ ශ්රී ලං�ාව ඇතුළු රටවල් 29� -රුණ -රුණියන් රැසක් කම් සඳහා

සහභාගී විය. 

සිය සමාරම්භ� කද්ශනකNදී "රු අමා-්යතුමා,  2030 වසර වන විට ඉන්දියාව

කලාව -රුණම ජාතීන් අ-රට එක් වනු ඇති �ව සඳහන් �කMය .  ජාති�

සහ  සර්ව  �ාලීන  වටිනා�ම්  -ාරුණ්යය  තුළ  ස්ථාපි-  කිරීම  -රුණ



සංවර්ධනකයහිලා ඉන්දියාක� ප්රමුඛ-ාවයක් �වත් එතුමා ප්ර�ාශ �කMය .  බුදු

දහකම් ඉ"ැන්කවන ත්රිලක්ෂණය ,  චතුරාර්ය ස-්යය,  පංච ශීලය සහ ආර්ය

අෂ්ටාංගි� මාර්"ය යන �රුණු පිළි�ඳව සඳහන් �ළ එතුමා එය කලාG�

සාමය,  ස්වභාවි� සම්පත් සාධාරණ කලස පරිහරණය කිරීම සහ පරිසරය

මනා කලස සුරැකීම සඳහා කහාඳම මාර්"ය වන �ව අවධාරණය �කMය.

ICCR)  හි අධ්යක්ෂ කජනරාල්තුමා සහ -රුණ �ටයුතු සහ ක්රීඩා අමා-්යාංශකN

කජ්යෂ්ඨ නිලධාරීන්  ද සමාරම්භ� සැසිය ඇම-න ලදී. 

සමාරම්භ� සැසිකයන් අනතුරුව අකනකුත් සම්භාවනීය ආරාධි-යන් විසින්

කද්ශන පවත්වන ලදී.   කමහිදී ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්යාලකN පාලි සහ

ක�ෞද්ධ  අධ්යයන  කදපාර්-කම්න්තුක� පූජ්ය "-ාකර් චන්දානන්ද  හිමි

'ධනාත්ම�  මානසි�  කසෞඛ්යකයහිලා  ක�ෞද්ධ  දර්ශනකN භූමි�ාව '  යන

මැකයන් කද්ශනයක් පැවැත්වීය. එම හිමියන් විශිෂ්ට අධ්යාපනඥයකු වන අ-ර

එම  විෂය  සම්�න්ධකයන් ප්රාමාණි�  විද්ව-කු ක� .  �ාලීන  මා-ෘ�ාවක්

සම්�න්ධකයන් උන්වහන්කස් පැවැත්වූ එම කද්ශනය සහභාගීවූ සැමකt ප් 

රශංසාවට ලක් විය. 

සමුළුක� කදවන සහ ක-වන දිනයන්හි දි ප්රමුඛ කපකM විද්වතුන් විසින් බුදු

දහම හා සම්�න්ධ විවිධ මා-ෘ�ා යටකත් කද්ශන පවත්වන ලදී .  �ැළණිය

විශ්ව විද්යාලකN පාලි සහ ක�ෞද්ධ අධ්යයන කදපාර්-කම්න්තුක� ආචාර්ය

රාජි- පී.  කුමාර මහ-ා වින්-නමය සංවර්ධනය සහ පුද්"ලයා ම- එහි‘වින්තනමය සංවර්ධනය සහ පුද්ගලයා මත එහි

�ලපෑම පිළි�ඳ මුල්�ාලීන ක�ෞද්ධ න්යාය  යන මැකයන් ද පූජ්ය පුස්සැල්කල්’

විනී- හිමි 'ශ්රී ලං�ාක� -ාරුණ්යය අ-ර ක�ෞද්ධ දර්ශනකN �ලපෑම '  යන

මැකයන්ද කද්ශනා පවත්වන ලදී. 

කපාදු ක�ෞද්ධ උරුමය ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං�ාව අ-ර ශක්තිමත්ම සහ වඩාත්

ස්ථිරසාර �ැඳීමක් ක�.  අප කදරට ජන-ාව අ-ර ස�ඳ-ා -වදුරටත් ශක්තිමත්

කිරීම සඳහා ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලං�ාව අ-ර ක�ෞද්ධ �ැඳීම් ප්රවර්ධනය කිරීම

කවනුකවන් ශ්රී ලං�ාවට ඇමරි�ානු කඩාලර් මිලියන 15� ප්රදානයක් ල�ා

කදන �ව 2020 සැප්-ැම්�ර් මස අන්-ර්ජාලය ඔස්කස් පැවති ද්විපාර්ශවි�



සමුළුක�දී අග්රාමා-්ය ශ්රී නකර්න්ද්ර කමාGදි මැතිතුමා ප්ර�ාශ �කM ය .  එය ක් 

රියාත්ම� කිරීම සම්�න්ධකයන් ශ්රී ලං�ා රජය සහ අදාළ පාර්ශව�රුවන්

සමඟ සා�ච්ඡා පැවැත්ක�. 

****
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