
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

හත් වන ජාත්යන්ත්ර වයෝගා දිනය 

 

ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය සහ කකාළඹ ස්වාමි විකේකානන්දද සංස්කෘතික 

මධ්යස්ථානය අද ින (ජූනි 21) ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාවන්ද හා එක්ව වික ්ෂ අතතය කයෝගා 

වැඩසටහනක් සමඟින්ද 7 වන ජාතයන්දතර කයෝගා ිනය සැමරුකේය. කමහි ප්රධ්ාන ආරාධිත 

අමුත්තා කලස ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක කේකම් කජනරාේ (විශ්රාමික) කමේ ගුණරත්න මහතා 

සහභාගී වූ අතර ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්රධ්ානී සහ යුධ් හමුදාපති කජනරාේ  කේන්දර සිේවා 

මැතිතුමා සහ කකාතලාවල ආරක්ෂක වි ්ව විදයාලය, පුහුණු පාසේ සහ ආරක්ෂක අං කේ 

අධ්යාපන ආයතන, කනෞකා වැනි ශ්රී ලංකාව පුරා ආරක්ෂක අං වලට අදාළ විවිධ් ආයතන 

150ක පමණ සාමාජිකයන්ද 500ක් පමණ කදනා කම් සඳහා සහභාගී වූහ.  

2.  වැඩසටහන සමාරම්භ කරමින්ද රත්මලාන පරම ධ්ම්ම කේතිය පිරිකවකනහි විහාරාධිපති 

සහ අධ්යක්ෂ අති පූජය මාඉටිකේ විමලසාර නාහිමිකයෝ සැමකේ සුබසිද්ධධිය සඳහා ආශිර්වාද 

කළහ. විවිධ් ප්රතිලාභ රැසක් ලබා කදන කයෝගා වයායාමයන්දහි නිරත වීමට සැම කදනා 

ිරිගන්දවමින්ද ඉන්දීය අග්රාමාතය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමාකේ සහ ශ්රී ලංකා ජනාධිපති ගරු 

කගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාකේ කයෝගා ින පණිවුඩ කමහිී ඉිරිපත් කරන ලී. අග්රාමාතය 

නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා සිය කයෝගා ින පණිවුඩකේී කමවර කයෝගා ිනකේ කත්මාව වන 

'සුවකසත සඳහා කයෝගා' යන්දන වර්තමාන කකාවිඩ්-19 තත්ත්වයට අදාළ වන ආකාරය පිළිබඳව 

සඳහන්ද කකළ්ය. ඒකාත්මික වීමට නිසඟ බලයක් ඇති කයෝගා ප්රජාවට ද, ප්රති ක්තියට ද 

එකමුතුබවට ද යහපත් බව එතුමා අවධ්ාරණය කකළ්ය. කයෝගා යනු වසර දහස් ගණනක් පැරණි 

ආධ්යාත්මික සම්ප්රදායන්දහි සහ ඉන්දියානු දාර් නිකයන්දකේ ක්රමකේදයන්දහි සුන්දදර, වටිනා 

තයාගයක් බව ද  එය  කලාව පුරා පරම්පරා ගණනාවක ජනතාවකේ ජීවිත ස්පර්  කර ඇති බව 

ද කගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිය කයෝගා ින පණිවුඩකේ සඳහන්ද කකළ්ය. 

3.  මහ කකාමසාරිස්තුමා නමයශීලිත්වය සහ සතිමත්භාවය වැඩි ියුණු කරගැනීම සඳහා 

කයෝගා ජීවන පුරුද්ධදක් කලස පුරුදු පුහුණු කරගන්දනා කලස සියළු කදනාකගන්ද ඉේලා සිටිකේය. 

කයෝගා ිනය සැමරීම සඳහා මහ කකාමසාරිස ් කාර්යාලය සමඟින්ද එක්වීම සම්බන්දධ්කයන්ද 

එතුමා සියළු කදනාට සිය ස්ූතිය පුද කකළ්ය. 



4.  පවතින කකාවිඩ්-19 සංචාරක සීමා කහ්තුකවන්ද කමවර සියළු ජාතයන්දතර කයෝගා ින 

වැඩසටහන්ද අතතය අයුරින්ද පැවැත්කේ. කයෝගා ිනය නිමිත්කතන්ද 2021 මැයි-ජූනි මාසයන්ද හිි  

ස්වාමි විකේකානන්දද සංස්කෘතික මධ්යසථ්ානය විසින්ද මාර්ගගත (ඔන්දලයින්ද) කයෝගා සැසි රැසක් 

කනාමිකේ පවත්වන ලී. කමවර කත්මාව අනුව කමම සැසි සුවතාවය සහ චිකිත්සක කයෝගා 

සම්බන්දධ්කයන්ද වික ්ෂ අවධ්ානයක් කයාමු කරමින්ද සංවිධ්ානය කර තිබිණ. 2021 ජූනි 20 වන 

ින රත්මලාන පරම ධ්ම්ම කේතිය පිරිකවකන්දී වික ්ෂ කයෝගා වැඩසටහනක් පැවති අතර එම 

අවස්ථාව සඳහා මහ කකාමසාරිස්තුමා සිංහල භාෂාකවන්ද වික ්ෂ පණිවුඩයක් ඉිරිපත් කකළය්. 

 

5.   ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 2015 වසකර් සිට සෑම වසරකම ජාතයන්දතර 

කයෝගා ිනය මහත් උනන්දදුවකින්ද ශ්රී ලංකා නායකත්වය සහ ජනතාව සමඟ එක්ව සමරයි. 

සාමානයකයන්ද සෑම වසරකම ඒ සඳහා දහස් ගණනක් ජනතාව සහභාගි කවති. වසංගතය විසින්ද 

මතුකර ඇති අභිකයෝග හමුකේ පවා කමවර හත් වන ජාතයන්දතර කයෝගා ිනය නිමිත්කතන්ද 

සංවිධ්ානය කරන ලද විවිධ් මාර්ගගත (ඔන්දලයින්ද) වැඩසටහන්ද සඳහා 7000කට ආසන්දන 
පිරිසක් සහභාගී වූහ. 

 

*** 

 

 

කකාළඹ  

2021 ජූනි 21 


