
ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිකේදනය 

 

බුදු දහම සහ ක ෞද්ධ උරුමය පිළි ඳ ජාත්යන්දත්ර ප්රශ්න 

විචාරාත්ම  ත්රඟය 

 

ක ොළඹ, ඉන්දියොනු මහ ක ොමසොරිස්  ොර්යොලය ශ්රී ලං ොකේ 

අධ්යොපන අමොත්යොංශය සහ දහම් පොසල්, පිරිකෙන්ද සහ භික්ෂු අධ්යොපන 

රොජ්ය අමොත්යොංශය සමඟ එක්ෂෙ බුදුන්ද ෙහන්දකස්කේ ජීවිත්ය සහ බුදු දහම 

හො සම්බන්දධ් විවිධ් ස්ථොන යනොිය පිළිබඳෙ ප්රශ්න විචොරොත්ම  ත්රඟයක්ෂ 

ශ්රී ලං ොෙ තුළ සංවිධ්ොනය  ර ඇත්.  

2. කමම ත්රඟය ෙයස අවුරුදු 14 - 22 ෙයස්  ොණ්ඩකේ ශිෂ්ය ශිෂ්යොෙන්ද 

සහ ත්රුණ ත්රුණියන්ද කෙනුකෙන්ද ිෙයින පුරො පිහිටි පිරිකෙන්ද 800 දී 

පමණ ියත්  රන ලදී. ෙට තුනකින්ද සමන්දවිත් කමම ත්රඟකේ පළමු ෙටය 

2021 කදසැම්බර් 22 ෙන ින පිරිකෙන්ද මට්ටමින්ද ද කදෙන ත්රඟය 2021 

කදසැම්බර් 27 ෙන ින පළොත් මට්ටමින්ද ද පැෙති අත්ර කත්ෙන ෙටය 2021 

කදසැම්බර් 29 ෙන ින ජ්ොති  මට්ටමින්ද පැෙැත්ීමට නියමිත්ය. කත්ෙන 

ෙටකයන්ද ජ්යග්රහණය  රන ජ්යග්රොහ  ජ්යග්රොහි ොෙන්ද සඳහො ඉන්දියොකේ 

කබෞද්ධ් සිද්ධ්ස්ථොන කෙත් මොර්කගෝපකද්ශ යකු සහිත් ින 5  සංචොරයක්ෂ 

හිමි කේ. දහම් පොසල්, පිරිකෙන්ද සහ භික්ෂු අධ්යොපනය පිළිබඳ රොජ්ය 

අමොත්යොංශය විසින්ද සම්බන්දී රණය  රන ලද පළමු සහ කදෙන ෙට 

සඳහො විශොල උනන්දදුෙකින්ද ත්රඟ රුෙන්ද රැසක්ෂ සහභොගී වූහ.  

3.  බුදුන්ද ෙහන්දකස්කේ ෙටිනො ධ්ර්මය කලෝ කේ කෙනත් රටෙල් කෙත් 

පැතිර ගිය කද්ශය ඉන්දියොෙ ීම ඉන්දියොෙ ලද ආශිර්ෙොදය කි. ෙර්ත්මොනකේ 

දී කබොදු උරුමය ඉන්දියොෙ සහ රටෙල් රැසක්ෂ අත්ර ෙැදගත් ශිෂ්ටොචොරමය 



බැඳීමක්ෂ නිර්මොණය  ර ඇත්. ෙසර කදදහස ට කපර ඉන්දියොකෙන්ද බුදු 

දහම තිළිණ වූ පළමු රටෙල් අත්රින්ද එ ක්ෂ ෙන ශ්රී ලං ොෙට කම් අත්රින්ද හිමි 

ෙන්දකන්ද ඉත්ො ෙැදගත් සහ සුවිකශ්ෂී ස්ථොනයකි. කමම ප්රශ්න විචොරොත්ම  

ත්රඟොෙලිය අප කදරටට කපොදු කබෞද්ධ්  සංස් ෘති  උරුමය ත්ෙදුරටත් 

ප්රෙර්ධ්නය කිරීමට සහ කදරට ජ්නත්ොෙ අත්ර බැඳීම් ෙඩො ශක්ෂතිමත් කිරීමට 

ඉෙහල් ෙනු ඇත්.  

4.  කදරට අත්ර කබොදු සබඳත්ො ෙඩොත් ගැඹුරු කිරීම සඳහො ඉන්දදීය රජ්ය 

පියෙර රැසක්ෂ කගන තිකේ. කම් අනුෙ කබොදු බැඳීම් ප්රෙර්ධ්නය කිරීම සඳහො 

විකශ්ෂ් ප්රදොනයක්ෂ ප්ර ොශයට පත්  ර ඇති අත්ර එම ප්රදොනය කයොදො ගත් 

හැකි ආ ොර පිළිබඳෙ කම් ෙනවිට සො ච්ඡො ක රමින්ද පෙතී. ත්ෙ ද 2021 

ඔක්ෂකත්ෝබර් මොසකේ පින්දබර ෙප් පුන්ද කපොකහෝ ින කුෂිනගර් ගුෙන්ද 

කත්ොටුකපොළ කෙත් පළමු ගුෙන්දයොනය ශ්රී ලං ොකෙන්ද පිටත් වූ අත්ර 2021 

ඔක්ෂකත්ෝබර් මොසකේ දී ෙස්  ඩුෙ රොජ්ගුරු ශ්රී සුභූති මහො විහොරකේ 

 පිලෙස්තු සර්ෙඥ ධ්ොතූන්ද ෙහන්දකස්ලො ඉන්දියොකේ ප්රදර්ශනය ක රිණ.  

 

*** 

ක ාළඹ 

2021 කදසැම් ර් 27  


