
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 
 
 

පුවත්පත් නිවේදනය  
 

ජාතක කතා ශ්රවණ පුස්තකය වපාව ාන් වපෝ දින එළි දැක්වේ  
 

 

ඉන්දු - ශ්රී ලංකා රාජ්ය තාන්දික සබඳතා හි 75 වන සංවත්සරය නිමිත්කතන්ද 

ජ්ාතක කතා සංහල ශ්රවණ පුස්තකය 2022 ජූනි 14 වන ිනට කයුණු ක ාකසාන්ද 

ක ාකහාය ින අනුරාධපුර, රුවන්දවැලි මහා සෑ රුන්ද අභියස දී එළි දැක්විණ. යහ ත් 

ඔවදන්ද යන කත්මාව යටකත් ජ්ාතකට්ඨ කථා අතරින්ද කතෝරාගත් ජ්ාතක කතා 50ක්ව 

ඇතුළත් කමම ශ්රවණ පුස්තකය ප්රධාන වශකයන්දම දෘශයාබාධිත අය කවනුකවන්ද 

සකසා ඇත. ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ තාක්වෂණික සහකයෝගීතා 

අංශකේ උ කේශක සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්රධානී ආචාර්ය සුෂිල් කුමාර් මහතා ිසන්ද 

 ළමු ශ්රවණ පුස්තකය මහා සංඝරත්නය කවත පිළිගන්දවන ලදී.  
 

2.  කමම ශ්රවණ පුස්තකය ස්වාමි ිකේකානන්දද සංස්කෘතික මධයස්ථානකේ 

(SVCC) සහ කකාළඹ ිශ්ව ිදයාලකේ සමකාලීන ඉන්දියානු අධයයන මධයස්ථානකේ 

(CCIS) ඒකාබේධ ප්රයත්නයකි.අති පූජ්ය රඹුකන සේධාර්ථ හිමියන්ද ිසන්ද අධීක්වෂණය 

කරන ලද කමම ශ්රවණ පුස්තකය ස ඳහා ස්වාමි ිකේකානන්දද සංස්කෘතික 

මධයස්ථානකේ අධයක්වෂ ආචාර්ය කර්වාන්දත් ික්රම් සං, සමකාලීන ඉන්දියානු අධයයන 

මධයස්ථානකේ අධයක්වෂ මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් කේවාිතානගමකේ, ජ්නප්රිය 

රූ වාහිනී නිකේදකයකු වන ආචාර්ය ඩබ්. ඒ. අකබ්සංහ සහ ජ්නප්රිය ගුවන්ද ිුලි 

නිකේිකාවක්ව වන වත්සලා සමරකකෝන්ද යන මහත්ම මහත්ීහු ද දායකත්වය ලබා 

ුන්දහ.  
 

3.  වීඩිකයෝ තාක්වෂණය ඔස්කස් සංහල භාෂාකවන්ද කමම අවස්ථාව ඇමතූ මහ 

කකාමසාරිස් කගෝ ාල් බාේකල් මහතා ජ්ාතක කතා ශ්රවණ පුස්තකය ඉන්දියානු 

ජ්නතාව ිසන්ද ශ්රී ලාංකික ජ්නතාව කවත පිකදන ධර්ම දානයක්ව බව ප්රකාශ කකේය. 

ජ්ාතක කතා ඇතුළු කබාු උරුමය ඉන්දියාව සහ රටවල් රැසක්ව අතර වැදගත් 

ශිෂ්ටාචාරමය බැඳීමක්ව ඇති කර තිකබන බව ද වසර කදදහසකට ක ර ඉන්දියාකවන්ද 

බුු දහම හිමි වූ  ළමු රටවල් කිහි ය අතර සටින ශ්රී ලංකාවට ඒ අතරින්ද ඉතා 

සුිකශ්ෂී ස්ථානයක්ව හිමි වන බව ද එතුමා සඳහන්ද කකේය. අසල්වැස රටවල් ේිත්වය 

අතර ක ාු සංස්කෘතික උරුමය සහ කදරට ජ්නතාව අතර බැඳීම් ශක්වතිමත් කිරීම 

සඳහා කමවන්ද පියවර ඉවහල් වන බව එතුමා  ැවසීය.  
  

4.   ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර කබාු සබඳතා ගැඹුරු කිරීම සඳහා ඉන්දියානු 

රජ්ය ිසන්ද මෑතක දී පියවර රැසක්ව කගන තිකබ්. කබෞේධ සම්බන්දධතා ප්රවර්ධනය 

කිරීම උකදසා ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 15ක ිකශ්ෂ ප්රදානයක්ව ලබා දීම, කුසනාරා 



නුවරට  ළමු ජ්ාතයන්දතර ගුවන්ද යානය 2021 වප් ක ාකහාය ින ශ්රී ලංකාකේ සට 

පියාසර කිරීම සහ 2021 ඔක්වකතෝබර් මාසකේදී වස්කඩුව රාජ්ගුරු ශ්රී සුභූති මහා 

ිහරකේ කපිලවස්තු සර්වඥ ධාතූන්ද වහන්දකස්ලා ඉන්දියාකේ නගර රැසක ප්රදර්ශනය 

කිරීම යනාිය එම පියවර අතරින්ද කිහි යකි.  
 
 

*** 
 

වකාළඹ  
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