
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

ශ්රී ගුරු නානක් ක��තුමාක! 550 වන ජන්ම දිනය ක�ාළඹදී සැමකර්

ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය ශ්රී ගුරු නානක් ක��තුමාක! 550 වන

ජන්ම දිනය 2019 කනාවැම්බර් මස 9 වන දින සමරනු ලැබීය.  

ශ්රී ගුරු නානක් ක��තුමා ප්රථම ගුරු වන අතර කලාව ලාබාලතම ආගම්

අතරින් එ�ක් වන සික් ධර්මක2 නිර්මාතෘවරයා ක�. සියලු ආ�ාර සහ නාම

ඉක්මවූ  සර්වඥ ,  සර්වබලධාරී,  සර්වව්යාපී එ�ම කදවිකයකු පිළිබද ක�ශනා

�ළ  එතුමා  �විකයකු,  ආගමි�  ගුරුවරකයකු,  සමාජ  සංකශාAධ�යකු සහ

ගෘහමූලි�කයකු විය .  එතුමාක! සියලු මනුෂ්යයන් සමානය  යන සං�ල්පය“සියලු මනුෂ්යයන් සමානය” යන සංකල්පය ” යන සංකල්පය

කුලය, ආගම, ජාතිය, වර්ණය කහාA මූල්ය තත්වය මත පදනම් වූ කබදීම් වලට

එකරහි සමාජ දර්ශනය�ට මග පෑදීය. 

සික් දහම පහකළාස්වන සියවකස් අග භාගක2දී සහ දහසය වන සියවකස්

මුල් භාගක2දී ඉන්දියානු උප මහ�වීපක2 වයඹදිග ප්රක�ශක2දී උපත ලැබූ

අතර කම් වනවිට සික් භක්ති�යන් මිලියන 30ක් පමණ කලාව පුරා පැතිරී

සිටී.  එය සංවිධානය වූ ආගම් අතරින් කලාව පස්කවනුවට විශාලතම ආගම

වන අතර සමස්තයක් වශකයන් කලාව නවකවනුවට විශාලතම ආගම ක� .

සික් දහම එහි පළමු ගුරු වන ගුරු නානක්තුමාක! ආධ්යාත්මි� ඉගැන්වීම්

මත පදනම් වන අතර එතුමාකගන් පසුව සික් ගුරුන් නව කදකනකු සිට ඇත.

දහ වන ගුරු වන ගුරු කගාAබින්� සිං තුමා මිනිස් ගුරුන්ක! සම්ප්රදාය අවසාන

�රමින් ගුරු ග්රාන්ත් සහීබ්“සියලු මනුෂ්යයන් සමානය” යන සංකල්පය ” යන සංකල්පය ශු�ධ ග්රන්ථය සික්වරුන්ක! සදා�ාලි�,  ආගමි�



ආධ්යාත්මි� මගකපන්වීම බවට පත් �රමින් එතුමාක! අනුප්රාප්ති�යා කලස

නම් �කYය .  �ර්තක් මාසක2 (ඔක්කතාAබර් -  කනාවැම්බර්)  පසකළාස්ව�

දිනක2දී ගුරු නානක් කද�තුමාක! උපත කලාව පුරා සමරනු ලැකබ්. 

ගුරු නානක්තුමා  ඉන්දියානු උප  මහ�වීපක2 සෑම  තැන�මද  බටහිර

ආසියාක�ද විශාල වශකයන් සංචාරය �ර ඇත.  එතුමා ශ්රී ලං�ා වටද පැමිණ

ඇති බව සදහන්ය .  එතුමාක! ආධ්යාත්මි� ගමන්වලදී හින්දු ,  ජෛජන,   කබ�ධ,

පර්සියානු සහ  මුස්ලිම් වැනි විවිධ  ආගම්හි පූජ�වරුන් සමග  සංවාද

පැවැත්වීය.  ඉවසීම  උගන්වනු ලබන  එ�ම  කදවිකයකු පිළිබද  එතුමාක!

සං�ල්පය තහවුරු �රන අකනකුත් ආගම් සමග එතුමා සා�ාච්ඡාව� නිරත

විය. අනතුරුව එතුමා සමානාත්මතාවය, සකහාAදර කcමය, යහපත සහ සුචරිතය

මත පදනම් වූ ආධ්යාත්මි�, සාමාජීය සහ ක�ශපාලනමය සුවිකeෂී ක�දි�ාවක්

නිර්මාණය �කYය. 

ඉන්දියානු මහ  ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය  කමම  සුවිකeෂී දිනය  සා�ච්ඡා ,

වාර්තාමය වැඩසටහන් සහ ක�ාළඹ,  ශ්රී ගුරු නානක් දර්බාර් ගුරු�වාරක2 ! 

යානිතුමන්ලාක! ආත්මීය ක�ශන සමගින් සමරනු ලැබීය. 

ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා කමම අවස්ථාවට

සහභාගී විය. 

එකස්ම, “�ර්තාර්පූර් ක�ාරිකඩාAව  විවෘත කිරීමද කමම අවස්ථාව හා සමපාත” යන සංකල්පය

විය. 

*****
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