
රුහුණරුහුණ විශ්වවිශ්ව විද් යාලයීයවිද් යාලයීය රබින්ද් රනාත්රබින්ද් රනාත් තාගතාගෙ◌�ෙ◌�ර්ර් අනුස්මරණඅනුස්මරණ ශ් රවණාගාරයශ් රවණාගාරය විවෘතවිවෘත 
කිරීමකිරීම 

(2018 ඔක්තෙ◌�බර් 9) 

 

ගරුගරු උපඋප කුලපතිතුමනි කුලපතිතුමනි , විශ්වවිශ්ව විද් යාලවිද් යාල ආආචාර්යවරුනි චාර්යවරුනි , 

සම්භාවනීයසම්භාවනීය අමුත්තනි අමුත්තනි , 

දයාබරදයාබර ශිෂ් යශිෂ් ය ශිෂ් යාවනිශිෂ් යාවනි..  

 

නමස්කාර් ... ආයුබෙ◌�වන්... වනක්කම් , 

➢ අද දින අප ශ් රී ලංකාවෙ◌් විශ්ව විද් යාලයක් සතු විශාලතම ශ් රවණාගාරය          
ඔබ වෙත පිරිනමනවා. රුහුණු විශ්වවිද් යාලයෙ◌් රූබී ජුබිලි සංවත්සර (අවුරුදු         
40) සැමරුමෙ◌්දී මෙම අති නවීන ශ් රවණාගාරය රුහුණ සරසවියට එක්          
වෙනවා. 

 
➢ මෙම නවීන ශ් රවණාගාරය මිනිසුන් අතර බුද්ධි මහිමයෙන් පතාක යෙ◌�ධයකු         

බඳු වූ ගුරුදෙ◌්ව රබින්ද් රනාත් තාගෙ◌�ර් නමින් නම් කර තිබෙනවා.  
 
➢ සාහිත් යය , කලාව , සංගීතය සහ අධ් යාපනය ආදී ක්ෂෙ◌්ත් රයන් සඳහා        

තාගෙ◌�ර්තුමාගෙ◌් දායකත්වය අසමසමයි. සාහිත් ය සඳහා නෙ◌ාබෙල්      
ත් යාගය දිනා ගත් පළමු යුරෙ◌�පීය නෙ◌ාවන පුද්ගලයා ඔහුයි. 

 
➢ එදා මෙදා තුර ශ් රී ලංකාවෙන් බිහි වූ සුප් රසිද්ධ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන            

ජෙෆ්රි බාවා මහතාගෙ◌් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුගත වන පරිදි මෙම          
ශ් රවණාගාරය ඉදිකර තිබෙනවා. අප සැමවිටම විශ්වාස කරන්නෙ◌් ඔබගෙ◌්        
තෙ◌්රීම් සහ ප් රමුඛතාවයන් මත ඔබට අවශ් ය දෙ◌් ලබා දිය යුතු බවයි.  

 
 

හිතවත් මිත ් රවරුනි, 

 

➢ නැවතත් විශ්ව විද් යාලයකට පැමිණීමට හැකි වීම පිළිබඳව මා සතුටු වෙනවා.          
විශෙ◌්ෂයෙන්ම අද දින  ප් රෙ◌්ක්ෂකාගාරය තුළ බෙ◌ාහෙ◌�මයක් ශිෂ් ය       
ශිෂ් යාවන් සහ තරුණ තරුණියන් දැකීමට ලැබීම මට ඉමහත් සතුටක්.  

 



➢ “අපි ජීවිත කාලය පුරාම සිසුන් විය යුතුයි. ජීවිතයෙ◌් සෑම මෙ◌ාහෙ◌ාතකින්ම          
ඉගෙන ගැනීමට අප උත්සුක විය යුතුයි ” යැයි අග ් රාමාත් ය මෙ◌�දි මැතිතුමා          
පවසා තිබෙනවා.  

 

➢ විශ්ව විද් යාල යනු දෙ◌්ශන ශාලා පමණක් නෙ◌ාවෙ◌්. විශ්ව විද් යාල යනු          
එකිනෙක මනස් හමු වන, නව අදහස් බිහිවන, මිනිසුන් එකිනෙකාගෙන් වෙනස්          
වන සියලු  සීමාවන් ඉක්මවා යන ස්ථානද වෙනවා.  

 
➢ පුරාතන යුගයෙ◌්දී අප සතුව නාලන්දා සහ වික් රමශීලා වැනි විශිෂ්ට අධ් යාපන          

මධ් යස්ථාන පැවතියා. එවන් උරුමයක් අප සතු වීම පිළිබඳව අප ආඩම්බර විය           
යුතුයි. මීට සියවස් ගණනාවකට පෙර එම ඉගෙනුම් මධ් යස්ථානයන්හිදී        
වෛ◌ද් ය විද් යාව හා ගණිතය උගන්වා ඇත්තෙ◌් බෙ◌ෟද්ධ දර්ශනය හා         
දර්ශන විද් යාව හා සමගාමීවයි. ලංකා ජයභද් ර වැනි ශ් රෙ◌්ෂ්ඨ ශ් රී ලාංකෙ◌්ය          
විද්වතුන් මෙම විශ්ව විද් යාල තවත් වර්ණවත් කළා. මෙම විශ්ව විද් යාල සඳහා           
ඇතුළත් වීමට හැකි වූයෙ◌් දෙ◌ාරටු පාලකයන් ඇසූ ප් රශ්න වලට පිළිතුරු          
දීමට හැකි වූ අයට පමණයි.  

 
➢ අපට අවශ් ය සෑම තරුණ තරුණියක්ම දැනුමෙහි නූතන දෙ◌ාරටු        

පාලකයන්ගෙ◌් ප් රශ්න වලට සාර්ථක ලෙස පිළිතුරු ලබා දී තාක්ෂණය ,         
දක්ෂතාවය සහ කණ්ඩායම් ක් රියාකාරකම් හරහා නිර්භීත නව ලෙ◌�කයකට        
ප් රවෙ◌්ශ වනු දැකීමටයි.  

 
➢ තාගෙ◌�ර්තුමා විශිෂ්ට අධ් යාපනඥයෙක්. එතුමා ශාන්ති නිකෙ◌්තනයෙහි      

විශ්ව භාරතී විශ්ව විද් යාලය ආරම්භ කළා. "උසස්ම අධ් යාපනය වන්නෙ◌්         
අපට හුදෙක් තෙ◌ාරතුරු ලබා දෙන අධ් යාපනය නෙ◌ාව සියලු ජීවයෙ◌්         
පැවැත්මට අපගෙ◌් ජීවිතය සුසංයෙ◌�ගී කරන අධ් යාපනයයි" යනුවෙන් එතුමා        
ප් රකාශ කළා.  

 
➢ තාගෙ◌�ර්තුමා ඉන්දියාවෙ◌් සහ බංග්ලාදෙ◌්ශයෙ◌් ජාතික ගීය රචනා කළා.        

ඔහු ඉන්දියාවෙ◌් නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කළ ජාතිකවාදියෙකු වූ අතරම සැබෑ          
ජාත් යන්තරවාදියෙක් ද වුණා.  

 

➢ අද අප ශ් රී ලංකා ජාතික ගීතයෙ◌් නිර්මාතෘවරයා වන ආනන්ද සමරකෙ◌�න්          
මැතිතුමාවද ගෙ◌ෟරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. එතුමා ශාන්ති නිකෙ◌්තනයෙහි       
විශ්ව භාරතී විශ්ව විද් යාලයෙ◌් රබින්ද් රනාත් තාගෙ◌�ර්තුමාගෙ◌්      
ශිෂ් යයෙක්.  



 

හිතවත් මිත ් රවරුනි, 

 

➢ මෙ◌�හන්දාස් කරම්චන්ද් ගාන්ධි මැතිතුමා හට “මහත්මා ” යන නාමය දුන්නෙ◌්         
තාගෙ◌�ර්තුමායි. 1927 නෙ◌ාවැම්බර් මාසයෙ◌්දී ශ් රී ලංකාවෙ◌් මාතර       
ප් රදෙ◌්ශයෙ◌් සංචාරය කළ නවීන ඉන්දියාවෙ◌් දීප්තිමත්ම තාරකාව වූ        
මහත්මා ගාන්ධිතුමා සිහිපත් කිරීමට මා මෙය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

➢ අප ඔක්තෙ◌�බර් මස 2 වන දින ගාන්ධිතුමාගෙ◌් 150 වැනි ජන්ම සංවත්සර           
සැමරුම් ආරම්භ කළා. ගාන්ධිතුමාට උපහාරයක් ලෙස අපි වැඩසටහන්        
මාලාවක් සංවිධානය කළා. ගාන්ධිතුමාගෙ◌් ප් රියතම භජන් ගීතයක් වන        
“වෛ◌ෂ්ණව් ජන තෙ◌ා ” යන භජන් ගීතය ජනප් රිය ශ් රී ලාංකෙ◌්ය         
කලාකරුවන් වන භාතිය, සන්තුෂ් හා උමාරියා විසින් ගායනා කරන         
වීඩියෙ◌�වක් ඔබට තවත් ස්වල්ප මෙ◌ාහෙ◌ාතකින් දැක බලා ගැනීමට හැකි         
වනු ඇති. අප විශ්වාස කරන්නෙ◌් ඔබ සමඟ එක්ව වැඩ කිරීමයි. අව් යාජ           
හවුල්කාරිත්වයන් පිළිබඳව අප විශ්වාස කරනවා.  

 
➢ ඉන්දියාවෙ◌් තරුණ තරුණියන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඉන්දියාවෙ◌් විද් යාත්මක හා         

අධ් යාපනික සංවර්ධනයෙන් ප් රයෙ◌�ජන ලබා ගන්නා ලෙස මා ශිෂ් ය        
ශිෂ් යාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
➢ වර්තමාන ඉන්දියාව එදාට වඩා බෙහෙවින් වෙනස්. අද ඉන්දියාව තුළ         

බෙ◌ාහෙ◌ාමයක් දෙ◌් සිදු වෙමින් පවතිනවා. පසුගිය වසරෙ◌්දී ඉන්දියාව එක         
වර චන්ද් රිකා 107ක් අභ් යවකාශයට යැවූ බව ඔබ කී දෙනෙකු දන්නවාද ? එය           
රටක් විසින් එක් වරකදී අභ් යවකාශයට යවන ලද වැඩිම චන්ද් රිකා සංඛ් යාවයි.  

 
➢ ඉන්දියාවෙ◌් අගහරු ගවෙ◌්ෂණ “මංගල් යන් ” ව් යාපෘතිය සඳහා වැය වන        

මුදල "ග් රැවිටි" (Gravity) යන හෙ◌ාලිවුඩ් චිත ් රපටය සෑදීමට යන පිරිවැයට         
වඩා අඩුයි. ඊළඟ වසර හතර ඇතුළත අපගෙ◌් 75 වන නිදහස් දින           
සංවත්සරය නිමිත්තෙන් මිනිසෙකු අභ් යවකාශයට යැවීමට අප සැලසුම් කර        
තිබෙනවා.  

 
➢ ලෙ◌�කයෙ◌් දැනට තුන් වෙනුවට විශාලතම විද් යාත්මක හා තාක්ෂණික ශ් රම         

බලකාය ඉන්දියාව සතුයි. පර්යෙ◌්ෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැඩිම         
වියදමක් දරන ලෙ◌ාව පළමු ආයෙ◌�ජකයන් 1,000 දෙනාගෙන් තුනෙන්        
එකකට වැඩි ප ් රමාණයක් සිය මධ් යස්ථාන ඉන්දියාවෙ◌් ස්ථාපිත කර        
තිබෙනවා.  

 



➢ ඉන්දියාවෙ◌් අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් සංඛ් යාව ලෙ◌�කයෙ◌් රටක් සතු දෙවන        
වැඩිම අන්තර්ජාල පරිශීලකයන් ප ් රමාණයයි. ජංගම දත්ත පරිභෙ◌�ජනය       
අතින් ඉන්දියාව ප් රථම ස්ථානයෙ◌් සිටින අතර , ඉන්දියාවෙ◌් ජංගම දත්ත         
පරිභෙ◌�ජනය එක්සත් ජනපදය හා චීනය එක්ව ගත්තත් එයිටත් වඩා         
ඉදිරියෙන් පවතිනවා. ඉන්දියාවෙ◌් ජනගහණයෙන් 64%ක් වැඩ කළ හැකි        
වයසෙ◌් පසු වන අතර ඒ අනුව එය ලෙ◌�කයෙ◌් ලාබාලතම රටයි.          
බැංග්ලෙ◌�රයෙ◌් සහ හයිද් රභාද්හි ඇරඹෙන නව තාක්ෂණික සමාගම් නවීන        
ඉන්දියාවෙ◌් මුහුණුවර වෙනස් කර තිබෙනවා.  

 
 
➢ තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වූ පාලනතන්ත ් රය ඉන්දියාව තුළ සැබවින්ම දිගු        

ගමනක් පැමිණ තිබෙනවා. අගමැති මෙ◌�දි ඔහුගෙ◌් සෑම කථාවක් සඳහාම         
ජනතාවගෙන් අදහස් රැස් කරනවා. ලෙ◌ාව පුරා ඇති විශාලතම හා වඩාත්ම          
සාර්ථක තෙ◌ාරතුරු තාක්ෂණ ව් යාපෘතිය ඉන්දියාව විසින් ක ් රියාත්මක කර        
ඇති ආධාර් නමැති සුවිශෙ◌්ෂී හඳුනාගැනීමෙ◌් පද්ධතියයි (Unique       
Identification System).   

 
➢ නවෙ◌ාත්පාදන බිහි කිරීමෙ◌් ප් රබල සම්ප් රදායක් ශ් රී ලංකා වෙ◌්ද        

පවතිනවා. විශිෂ්ට සීගිරි බලකෙ◌ාටුව මෙම සම්ප් රදායෙ◌් මාහැඟි නිදසුනක්.        
සම්ප් රදායික වාරි පද්ධතීන් තවත් උදාහරණයක්. එසෙ◌්ම ආතර් සී. ක්ලාක්         
වැනි අනාගතවාදින් සිය නිවහන ලෙස ශ් රී ලංකාව තෙ◌�රා ගත් බවද මා           
සිහිපත් කිරීමට කැමතියි. ශ් රී ලංකාවෙ◌් මානව සංවර්ධන දර්ශක        
ලෙ◌�කයෙ◌් වඩාත්ම සංවර්ධිත රටවල් වලට සමානයි. අපට එකිනෙකාගෙන්        
ලබා ගත හැකි බෙ◌ාහෙ◌� දෙ◌් තිබෙනවා. 

 
➢ ඉන්දියාව හා ශ් රී ලංකාව එක්ව විද් යා හා තාක්ෂණ පර්යෙ◌්ෂණ හා          

නවෙ◌�ත්පාදන වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් ලබා දෙනවා. මෙය       
නවෙ◌�ත්පාදනය සහ තාක්ෂණික-වාණිජ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත්      
කිරීමට උපකාරී වී තිබෙනවා. 

 
➢ උපාධි , පශ්චාත් උපාධි සහ ආචාර්ය උපාධි සඳහා ඉන්දියානු රජය වාර්ෂිකව          

ශිෂ් යත්ව  750 ක් ශ් රී ලාංකෙ◌්ය සිසුන්ට පිරිනමනවා. 
 
➢ පසුගිය වසරෙ◌් සිට අපගෙ◌් ප් රමුඛ ඉන්දියානු තාක්ෂණ ආයතන (IITs)         

දක්ෂ ශ් රී ලාංකෙ◌්ය සිසුන්ට විවෘත කර තිබෙනවා. පසුගිය වසරෙ◌් මැයි          
මාසයෙ◌්දී පළමු වරට IIT ඒකාබද්ධ ප් රවෙ◌්ශ විභාගය කෙ◌ාළඹදී        
පැවැත්වුණා. ඉන්දියානු වෛ◌ද් ය විද් යාලවල වෛ◌ද් ය හා දන්ත වෛ◌ද් ය        



උපාධි හැදෑරීම සඳහා ශ් රී ලාංකෙ◌්ය සිසුන්ට ජාතික යෙ◌�ග් යතා සහ         
ඇතුළත් වීමෙ◌් පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට  දැන් අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. 

 
➢ ඉංජිනෙ◌්රු විද් යාව සඳහා උපාධිධාරී අභියෙ◌�ග් යතා පරීක්ෂණය (GATE)       

නුදුරෙ◌්දීම ශ් රී ලංකාවෙ◌් ප් රථම වරට පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙ◌් හරහා         
ඉන්දියාවෙ◌් කීර්තිමත් ආයතනයන්හි විවිධ ඉංජිනෙ◌්රු හා විද් යාව පිළිබඳ        
විවිධ පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීමට ශ් රී ලාංකෙ◌්ය සිසුන්ට අවස්ථාව         
හිමි වෙනවා. ශ් රී ලාංකෙ◌්ය තරුණ තරුණියන් මෙම අවස්ථාවන්ගෙන් උපරිම         
ප් රයෙ◌�ජන ලබා ගනු ඇතැයි අප බලාපෙ◌ාරෙ◌ාත්තු වෙනවා. 

 
➢ ඔබ අතරින් ඇතැම් අය දන්නා පරිදි ජාතික දැනුම් ජාලය (National          

Knowledge Network) හා සම්බන්ධ වූ ප් රථම දකුණු ආසියාතික රට ශ් රී          
ලංකාව වන අතර ඒ හරහා ශ් රී ලංකාවෙ◌් විශ්ව විද් යාල වලට ඉන්දියාවෙ◌්           
සහ ඉන් පිටත විශ්ව විද් යාල 1,600කට පමණ ඩිජිටල් ප් රවෙ◌්ශය ලබා ගත           
හැකි වෙනවා. රුහුණ විශ්ව විද් යාලය , NKN හි සක ් රීය හවුල්කරුවෙකු බව මා           
පවසන්නෙ◌් ඉතාමත් සතුටින්.  

 
➢ ශ් රී ලංකාවෙ◌් ඉන්දියානු මහ කෙ◌ාමසාරිස්වරයා වශයෙන් , සංවර්ධනය කරා        

ඔබ යන ගමනෙ◌්දී ඔබ හා එක්ව ගමන් කිරීමට ඉන්දියාව තවදුරටත් කැපවී           
සිටින බව මා අවධාරණය කිරීමට කැමතියි.  

 
➢ අප දකුණු පළාතෙ◌් ව් යාපෘති ගණනාවක්ම ක ් රියාත්මක කර තිබෙනවා. මෙම         

පළාත තුළ නිවාස 1200 කට වැඩි ගණනක් ඉදි කිරීමට අප ඔබ සමඟ හවුල් වී              
තිබෙනවා. ආදර්ශ ගම්මාන ව් යාපෘතීන් යටතෙ◌් ශ් රී ලංකාවෙ◌් සෑම        
දිස්ත් රික්කයකම තවත් නිවාස  1200 ක් අප ඉදි කරනවා. 

 
➢ එසෙ◌්ම අප හම්බන්තෙ◌ාට දිස්ත් රික්කයෙ◌් 70,000 කට අධික ධීවර සහ         

ගෙ◌ාවි ජනතාව සඳහා  ජීවනෙ◌�පාය මාර්ග සහය ලබාදී තිබෙනවා. 
 
➢ 2004 වසරෙ◌් සිදුවූ සුනාමි ව් යසනයෙන් පසු ඉන්දියානු ආධාර යටතෙ◌් ශ් රී          

ලංකාවෙ◌් දක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගය ප් රතිසංස්කරණය කෙරුණා. ශ් රී       
ලංකාවෙ◌් ජනප් රිය 1990 හදිසි ගිලන් රථ සෙ◌්වාව පිහිටුවන්නත් අපගෙ◌්         
සහයෙ◌�ගය ලබා දුන්නා. 

 
➢ අප සැමවිටම අපගෙ◌් ප් රවීණත්වය හා නිපුණත්වය ඔබට ලබා දීමට සූදානම්.          

දෙරටෙ◌් විශ්ව විද් යාල අතර හුවමාරු වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳවත්         
අපට සලකා බැලිය හැකියි. 

 



➢ අප විශ්වාස කරන්නෙ◌් අප කරන සෑම දෙයක් තුළින්ම මිනිසුන්ගෙ◌් ජීවිත          
ස්පර්ශ කළ යුතු බවයි. ඔවුන්ගෙ◌් ජීවිත තුළ සැබෑ වෙනසක් ඇති කළ යුතු බව             
අප ගෙ◌් විශ්වාසයයි.  

 
 
➢ රබින්ද් රනාත් තාගෙ◌�ර්තුමා පැවසූ පරිදි තරුණ වියෙ◌්දී නිර්භයව ක ් රියා කළ         

යුතුයි. ඔබ පිටතට පැමිණිය යුතුයි. ඔබ ඔබගෙ◌් සිහින ලෙ◌�කය තුළට           
පිවිසිය යුතුයි. ඔබෙ◌් සුභවාදීත්වය හා අපෙ◌්ක්ෂාව , ධෛ◌ර්යය හා        
විශ්වාසය , ඔබගෙ◌් දැඩි කැමැත්ත හා නෙ◌ා සැළෙන වීර්යය ඔබගෙ◌්        
සන්තෙ◌�ෂයට හා යහපැවැත්මට පමණක් නෙ◌ාව ගෙ◌�ලීය සාමය ,       
සුරක්ෂිතභාවය සහ සමෘද්ධිය උදෙසාද හෙ◌්තු වනු ඇත. 

➢ බුදු රජාණන් වහන්සෙ◌් පැවසු පරිදි , “මහා සාගරයෙ◌් එකම ලුණු රසයක්          
පවතින්නෙ◌් යම් සෙ◌්ද මෙම ඉගැන්වීම සහ විෂයටද පවතින්නෙ◌් එකම         
රසයකි. එය නිදහසෙ◌් රසයයි ”. 

 

ඔබ සැමට ස්තූතියි.. 

 

***** 

 


