
ඉන්දියයානු මහ කකයාමසයාරිස් කයාර්යයාලය
කකයාළඹ

පුවත්පත් නිකවේදනය

මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයාකගේ   152      වන ජන්ම දිනය රත්මලයාන පරම ධම්ම
කචේතිය පිරිකවකනහිදි සසැමකර්

2021 ඔක්කතයාතෝබර් 2 වන දිනට කයදුණු මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයාකගේ 152වන
ජන්ම සසංවත්සරය කකයාළඹ ස්වයාමි විකවේකයානන්ද සසංස්කකෘතික මධධ්යස්ථයානය හයා
එක්ව රත්මලයාන පරම ධම්ම කචේතිය පිරිකවකනහිදි සමරන ලද.  කමම දිනය
එක්සත් ජයාතීන්කගේ අවිහිසංසයා  දිනය කලස ද  නම් කර ඇත.  ශ්රී ලසංකයාකවේ
නිකයයාතෝජධ්ය ඉන්දය මහ කකයාමසයාරිස් ශ්රී විකනයාතෝද් කක්.  කජේකබ් මහතයා ප්රධයාන
අමුත්තයා වශකයන් කමම අවස්ථයාවට සහභයාගී වූ අතර මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයාකගේ
ඡයායයාරූප රැගත් ප්රදර්ශනයක් ද එතුමයා විසින් විවකෘත කරන ලද. 

2. රත්මලයාන පරම ධම්ම කචේතිය පිරිකවකනහි පරිකවේනයාධිපති සහ අධධ්යක්ෂ
පූජධ්ය ආචයාර්ය විමලසයාර මයාහිමිපයාණන් වහන්කස් ප්රධයාන මහයා සසංඝරත්නය සහ
ක්රිස්තියයානි,  මුස්ලිම්  සහ  හින්දු  ආගමික  නයායකකයයාතෝ  එනම්  ගරු  චන්ද්රිකයා
ලියනයාරචේචි කනධ්යයා කසයායුරිය,  ගරු හිබතුල්ලයා පරි මවුලවියයාතුමයා සහ ගරු
උදයකුමයාර් ශර්මයා කුරුක්කල්තුමයා කමම අවස්ථයාවට එක් කවමින් සිය ආශිර්වයාද
ලබයා දුන්හ. දරුවන්,  වසැඩිහිටියන් සහ කජධ්යෂ්ඨ පුරවසැසියන් ඇතුළු සියළු වයස්
කයාණ්ඩයන්හි පුද්ගලකයයාතෝ ද කපයාලිස් නිලධයාරීහු ද කමම අවස්ථයාවට සහභයාගී
වූහ.  බුදුන් වහන්කස්ට පූජයාවන් සහ ධර්ම කද්ශනයාවන් කමන්ම පිරිකවකනහි
සයාමකණ්ර හිමිවරුන් සහ ගිහි බසැතිමතුන් විසින් සිසංහල හින්දි,  බුරුම සහ
ඉසංග්රීසි භයාෂයාවන්කගන් මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයා පිළිබඳ කථයාවන් ද කමහිද පවත්වන
ලද. 

3. කමම අවස්ථයාකවේ අදහස් දක්වමින් නිකයයාතෝජධ්ය ඉන්දය මහ කකයාමසයාරිස් ශ්රී
විකනයාතෝද් කක්.  කජකබ් මහතයා අධිරයාජධ්යවයාද බ්රිතයානධ්ය පයාලනයට එකරහිව ඉන්දය
නිදහස් සටන කමකහයවීකම්ද මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයා  අවිහිසංසවයාද ප්රතිපත්තියක්



අනුගමනය කළ බව සිහිපත් කකළේය.  සසැබවින්ම නිදහස් ඉන්දියයාවක් සිය
අසල්වසැසියන්ට  උපකයාර  කිරීමට  බසැඳී  සිටින  බව  ගයාන්ධිතුමයා  විශ්වයාස
කකළේය. 'වයාසුධයායිව  කුටුම්බකම්'  එනම්  'මුළු  කලයාවම  එකම  පවුලක්' යන
දර්ශනය  ඉන්දියයාකවේ  සදයාතන  ප්රතිපත්තිය  වන  අතර  එය  ඉන්දියයාකවේ
ප්රතිපත්තීන් සහ වසැඩසටහන් සඳහයා මඟ කපන්වයි.  අප අපකගේ සමයාජයන් සහ
කලයාතෝකය වඩයා යහපත් තසැනක් කිරීමට ගන්නයා ප්රයත්නකයේ ද අප සයාමය,

සතධ්යය,  අවිහිසංසයාව,  කරුණයාව සහ මමත්රිය යන පරමයාදර්ශයන් කවනුකවන්
කසැපවිය යුතු බව එතුමයා අවධයාරණය කකළේය.  බුදුන් වහන්කස් විසින් කද්ශනයා
කරන  ලද  කමම  උතුම්  ගුණයාසංග  මහත්මයා  ගයාන්ධිතුමයාකගේ  චින්තනය  සහ
පරමයාදර්ශයන්ට මඟ කපන්වූ ප්රතිපත්තීන් විය.

4. අති  පූජධ්ය  ආචයාර්ය  විමලසයාර  මයාහිමිපයාණන්  වහන්කස්  මහත්මයා
ගයාන්ධිතුමයා සහ එතුමයාකගේ අවිහිසංසවයාද වධ්යයාපයාරය ඉන්දියයාකවේ සහ ශ්රී ලසංකයාකවේ
නිදහස් අරගලයන්ට ලබයා දුන් දයායකත්වය පිළිබඳව සිහිපත් කකළේය. වර්තමයාන
කලයාතෝකයට මහත්මයා ගයාන්ධිතුමයාකගේ ප්රතිපත්තීන් හි අදයාළත්වය සම්බන්ධකයන් ද
උන්වහන්කස් අවධයාරණය කකළේය.

5.  ඉන්දියයාව  75  වන නිදහස එනම්  'අසයාදි කයා අම්රිත් මකහයාතෝත්සවේ' සමරන
කමම වසකර් ගයාන්ධිතුමයාකගේ ජන්ම සසංවත්සර සසැමරුම් සුවිකශ්ෂී කවේ.

*****

කකයාළඹ 

2021 ඔක්කතයාතෝබර් 3 


