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ஊடக அறிக்கைக

க�ௌத்த தத்துவம் மற்றும் நற்�ண்புககை# வ#ர்த்தலில் அதன் �ங்களிப்பு குறித்த மூன்று நாள்

சர்வதேதசமாநாடு  ,  

2021   க�ப்ரவரி   17   முதல்   19   வகைர  

இந்திய  கலாசார  உறவுகள் தே�ரகைவ மற்றும் ராஜீவ் காந்தி தேதசிய  இகை#ஞர்

அபிவிருத்தி நிறுவனம் ஆகியகைவ ஒன்றிகை@ந்து ஏற்�ாடு கசய்த  “க�ௌத்த தத்துவம்

மற்றும் இகை#ஞர்களிகைடதேய நற்�ண்புககை# வ#ர்ப்�தில் அதன் �ங்கு” குறித்த மூன்று

நாள் சர்வதேதச மாநாடு,  க�ப்ரவரி 17 ஆம் திகதி முதல் 19 ஆம் திகதி வகைர கமய்நிகர்

மார்க்கம் ஊடாக  நகைடக�ற்றது .  இகை#ஞர் விவகாரங்கள் மற்றும் விகை#யாட்டு ,

சிறு�ான்கைம விவகாரங்கள் மற்றும் ஆயுர்தேவதம், தேயாகா மற்றும் இயற்கைக மருத்துவம்,

யுனானி,  சித்த மற்றும் தேGாமிதேயா�தி (ஆயுஷ்)  அகைமச்சர் ககௌரவ ஸ்ரீ கீகரன் ரிஜு

இந்த  மாநாட்டிகைன ஆரம்பித்து கைவத்தார் .  க�ௌத்த  தத்துவத்தின் முக்கிய

க�றுமானங்கள், அதன் கலாசாரம் மற்றும் ,  இந்தியாவிலும் ஏகைனய  நாடுகளிலும்

வலுவான  கலாசாரத்தின் சிகரமாக  அதன் தார்மீக  மற்றும் ககாள்கைக ரீதியான

�ண்புகளில் இன்கைறய  இகை#ஞர்ககை# ஈர்ப்�தன் க�ாருத்தப்�ாடு ஆகியவற்றிகைன



வியாபிக்கச்கசய்தல் தே�ான்றவற்கைற இலக்காக  ககாண்டு இந்த  மாநாடு எற்�ாடு

கசய்யப்�ட்டுள்#து.  இந்த  மாநாட்டில் இலங்கைக உட்�ட  29  நாடுககை#ச் தேசர்ந்த

வ#வா#ர்கள் மற்றும் இகை#ஞர்கள் கலந்து ககாள்கின்றனர்.

ககௌரவ  அகைமச்சர் தனது ஆரம்�  உகைரயில் ,  2030  காலப்�குதியில் உலக#வில்

இகை#ஞர்ககை# அதிகம் ககாண்ட  நாடுகளில் ஒன்றாக  இந்தியா  இருக்கும் என்றும்

இந்திய இகை#ஞர்களின் அபிவிருத்தியில் முன்னுரிகைமக்குரிய விடயமாக

இகை#ஞர்களிகைடதேய தேதசிய மற்றும் காலத்துக்கு க�ாருந்திய �ண்புககை# வ#ர்த்தல்

அகைமயும் என்றும் குறிப்பிட்டார் .  மூன்று பிர�ஞ்ச உண்கைமகள்,   நான்கு மகைற

க�ாருட்கள்,  �ஞ்ச சீலங்கள் மற்றும் க�ௌத்த தர்மத்திற்கான எட்டு உண்கைம வழிகள்

ஆகிய விடயங்கள் குறித்தும் குறிப்பிட்ட அவர்,  உலக  அகைமதிக்கான  சிறந்த

அடித்த#மாக  இருக்கும் அதேததேநரம் ,  இயற்கைக வ#ங்ககை# சமமாகப்

�யன்�டுத்துவதற்கும்,  சுற்றுச்சூழகைல சரியான  முகைறயில் கவனிப்�தற்கும் உலக

சமாதானத்துக்கும் இகைவ சிறந்த  மூலாதாரம் எனவும் குறிப்பிட்டார் .  இந்த  ஆரம்�

அமர்வில் ஐ .சி.சி.ஆர் இயக்குநர் நாயகம் ,  மற்றும் இகை#ஞர் விவகார  மற்றும்

விகை#யாட்டு அகைமச்சின் மூத்த அதிகாரிகள் உகைரயாற்றினர்.

இந்த  ஆரம்�   அமர்கைவத் கதாடர்ந்து இலங்கைகயின் ஸ்ரீ கஜயவர்தனபுர

�ல்ககைலக்கழகத்தின் �ாளி மற்றும் க�ௌத்த  கற்கைககள் ஆய்வுகள் துகைறயின்



வ@க்கத்துக்குரிய  கததேர சந்தானந்த  தேத ரர் அவர்கள்  “தேநர்மகைறயான  மன

ஆதேராக்கியத்தின் பின்னால் க�ௌத்த தத்துவத்தின் �ங்கு ”  என்ற  தகைலப்பில் உகைர

நிகழ்த்தினார்.  இவர் ஒரு சிறந்த  கல்வியா#ர் என்�துடன் இந்த  விடயம் குறித்த

ஆழமான  அறிகைவக் ககாண்டவர் என்�தும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் . தற்தே�ாகைதய

யுகத்தில் மிகவும் க�ாருத்தமான ஒரு தகைலப்பில் அவர் உகைர நிகழ்த்தியதுடன் அவரது

உகைரயிகைன, �ங்தேகற்�ா#ர்கள் அகைனவரும் �ாராட்டியிருந்தகைம குறிப்பிடத்தக்கது.

மாநாட்டின் 2 ஆம் 3 ஆம் நாட்களில் க�ௌத்தம் கதாடர்�ான �ல்தேவறு தகைலப்புக்களில்

பிற புகழ்க�ற்ற  பிரமுகர்கள் உகைர நிகழ்த்தியிருந்தனர் .  க#னி �ல்ககைலக் கழகத்தின்

க�ௌத்த  கற்கைககள் மற்றும் �ாளி திகை@க்க#த்கைத  சார்ந்த  டாக்டர் ராஜித பி குமார

அவர்கள்,    அறிவுசார் அபிவிருத்தியின் ஆரம்�கால  க�ௌத்த தேகாட்�ாடு மற்றும்

தனிந�ர் மீதான அதன் கசல்வாக்கு” கதாடர்�ாகவும்  ‘இலங்கைக இகை#ஞர்களிகைடதேய

க�ௌத்த தத்துவத்தின் தாக்கம் ’  குறித்து புஸ்ஸல்ல   வினீதா தேதரர்  அவர்களும் உகைர

நிகழ்த்தினர்.

க�ௌத்த  மதத்தின் �கிரப்�ட்ட  �ாரம்�ரியம் இந்தியாவிற்கும் இலங்கைகக்கும்

இகைடயிலான  வலுவான  மற்றும் மிகவும் உறுதியான  பிகை@ப்புக்களில் ஒன்றாகும் .

க�ௌத்தத் துகைறயில் நமது இரு நாடுகளுக்கிகைடதேயயான மக்கள் -மக்கள் கதாடர்புககை#

தேமலும் ஆழமாக்கும் க�ாருட்டு ,  பிரதமர் ஸ்ரீ நதேரந்திர தேமாடி அவர்கள் கசப்டம்�ர்

2020  இல் நகைடக�ற்ற  கமய்நிகர் இருதரப்பு  மாநாட்டின் தே�ாது , இரு

நாடுகளிகைடயிலான க�ௌத்த உறகைவ  தேமம்�டுத்துவதற்காக 15  மில்லியன் அகமரிக்க

கடாலர்கள் நிதி உதவியிகைன அறிவித்தார் .  இதகைன அமுலாக்குவது கதாடர்�ாக  அரச

மற்றும் பிற கதாடர்புகைடய �ங்குதாரர்களுடன் ஆதேலாசிக்கப்�ட்டு வருகிறது.
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