
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

***

පුක�ා�ගාමී ශ්රී ලාංකි� �ාන්තාවන් ක�පළක් වන ක!ශබන්ධු ආචාර්ය වජි�ා

චිත්රකස්න සහ නැසී ගිය මහාචාර්ය ඉන්ද්රා �සනාය� ඉන්දියාක. ප!ම ශ්රී

සම්මානකයන් පිදුම් ලබයි

ඉන්දියාක. 71 වන ජන�ජ දිනයට කප� දින ඉන්දීය �ජය ක!ශබන්ධු

ආචාර්ය වජි�ා චිත්රකස්න සහ නැසීගිය මහාචාර්ය ඉන්ද්රා �සනාය� යන ශ්රී

ලාංකක්ය �ාන්තාවන් ක�පළ කවත ඔවුන් සිය ක්ක9ත්රයන් සඳහා ලබා දුන්

පුක�ා�ගාමී �ාය�ත්වය  සහ  ඉන්දීය  ශ්රී ලං�ා  සබඳතා  ශක්තිමත් කිරීම

කවනුකවන් ප!ම ශ්රී සම්මානය පිරිනැමීමට තී�ණය �� ඇත.

ප!ම ශ්රී සම්මානය ඉන්දියාව විසින් සිවිල් වැසියන් සඳහා පිරිනමන සි.වන

ඉහළම සම්මානය වන අත� එය ඉන්දීය අග්රාමාත්යව�යා සෑම වස��ම

පත් ��න ල� ප!ම ශ්රී සම්මාන �මිටුක. නිර්ක!ශ මත ලබා  ක�නු

ලැකK.  මහජන කස්වය සම්බන්ධ වන සියලු ක්ක9ත්රයන් සහ විෂයන්හි

ජයග්රහණයන් ඇගයීම කමම සම්මානයන්හි අ�මුණ ක..

ආචාර්ය  වජි�ා  චිත්රකස්න  මහත්මිය  ශ්රී ලාංකක්ය  නර්තන  ක්ක9ත්රකR

ජීවමාන  පු�ාවෘත්තයක් වන අත�  ශ්රී ලං�ාක. ප්රථම  බැකල් නර්තන

ශිලපිනිය කලස� සැලකක්. ඇය උඩ�ට නර්තන ශිල්පය සිය පූර්ණ �ාලීන

වෘත්තිය ��ගත් ප්රථම සිංහල �ාන්තාව� ක. .  �ලා ක්ක9ත්රය තුළ ඇක]

ගමන �ශ� හය�ට අධි� වන අත� කම් වන විට  87 වැනි විකයහි



පසුවන ඇය චිත්රකස්න - වජි�ා නර්තන ප�නකම් මුලසුන කහාබවන අත�

නර්තන පාසකල් විදුහල්පතිනිය කලස� �ටයුතු ��යි.

ඇයක] ජීවන �ාය�ත්වය වෘත්තීය නර්තනකයන් කබාකහා� ඔKබට විහික! .

ඇය ඉන්දියාක.,  රුසියාක.,  එක්සත් ජනප�කR සහ යුක�ා�පකR නර්තන

ඉගැනුම් ක්රමක.�  පිළිබඳ  පර්කRෂණය  ��න  ල�  ගුරුවරියකි .  එකස්ම

නර්තන �චනය,  අධ්යක්ෂණය,  නි9පා�නය සහ ඉගැන්වීම ආදී ක්ක9ත්රයන්

රැස� ප්රවීණත්වයට පත් ශිල්පිනියකි.  

ශ්රී ලං�ාක. ඉහළම ජාති� සම්මානයක් වන ක!ශබන්ධු සම්මානකයන්�

තවත් සම්මාන  රැසකින්�  පිදුම් ලබා  ඇති ආචාර්ය  වජි�ා  මහත්මිය

නර්තනය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ඉන්දියාක. සහ ශ්රී ලං�ාක. �ලා අංගයන්

විකgෂකයන්ම උඩ�ට සහ ඔඩිසි යන නර්තන සම්ප්ර�ායන් සුසංකයා�ග කිරීම

මගින් ඉන්දියා  -  ශ්රී ලං�ා  සබඳතා  කපා�ෂණය  කිරීම  සඳහා  සුවිකgෂි

�ාය�ත්වයක් ලබා දී ඇත.

ඇය සහ ඇක] ගුරුව�යා කමන්ම ස්වාමි පුරුෂයා වන චිත්රකස්න ශූරීන්

චිත්රකස්න �ලායතනය සමඟින් 1959 සිට 1998 වස� �ක්වා ඉන්දියාක.

විවිධ සංචා�යන්හි නි�ත විය. චිත්රකස්නයන් සහ වජි�ාවන් විසින් ඉන්දියාව

සමඟ  ස්ථාපනය  ��න  ල�  සබඳතාවය  චිත්රකස්න  �ලායතනය  සහ

ඉන්දියාක. ප්රමුඛතම ඔඩිසි නර්තනායතනයක් වන න්රිත්යාග්රම් �ලායතනය

එක්ව මෑත�දී පවත්වන ල� 'සම්හා�ා'  ඒ�ාබ!ධ නි9පා�නය සමඟ කූඨාප් 

�ාප්තියට  පත් විය .  එය  2003 වසකර්දී සිදු ��න  ල�  සංචා�යකින්

අනතුරුව සිදු ක�රුණ අත� ඉන්දියාව ,  ශ්රී ලං�ාව සහ එක්සත් ජනප�ය

ඇතුළු �ටවල් රැස� ඉමහත් ප්රසා�ය දිනා ගැනීමට සමත් විය .  විශාල

වශකයන්ම  පුරුෂා�ාරී වන  උඩ�ට  නර්තනය  සහ  කවකසසින්ම

ශෘංගා�ාත්ම�  කමන්ම  හික්මවන  ල�  ඔඩිසි නර්තනය  සුසංකයා�ගීව

නිර්මාණය  ��න  ල�  කමම  නි9පා�නය  එහි නර්තන �චනය  සඳහා

විචා�� ප්රසා�ය දිනා ගත් අත� එම නර්තන ශිල්ප ක්රම !විත්වකයහිම



ආක.ණි� ලක්ෂණ මනාව �ඳවා ගැනීම සම්බන්ධකයන් විචා��යන්ක]

පැසසුම් හිමි �� ගත්කත්ය.

නැසීගිය මහාචාර්ය ඉන්ද්රා �සනාය� මහත්මිය 2020 ප!ම ශ්රී සම්මානකයන්

පිදුම් ලබන අකනක් ශ්රී ලාංකක්ය �ාන්තාව ක. .  ඇය �ැළණිය විgව වි! 

යාලකR හින්දි භාෂාව  පිළිබඳ  මහාචාර්යවරියකි .  1943 වර්ෂකRදී

ඉන්දියාක.දී උපත ලබා ඇති ඇය ඉන්දියාක. ලක්න. විgව වි�්යාලකR

ආදි ශිෂ්යාව� ක.. 

මහාචාර්ය  �සනාය�  මහත්මිය  හින්දි භාෂාව  ශ්රී ලං�ාක. අධ්යාපන

ආයතනයන් කවත  හඳුන්වාදීමට  සහ  ප්රවර්ධනය  කිරීමට  පුක�ා�ගාමීව

�ටයුතු �ළ අකයකි .1975 වසකර්දී නා]පූර්හි පැවත් හින්දි සම්කම්ලනය

සඳහා� ඇය සහභාගී විය.

1995 වසකර්දී �ැළණිය  විgව  වි�්යාලකR හින්දි ක�පාර්තකම්න්තුව

යළි පිහිටුවීම සඳහා ඇය පුක�ා�ගාමීව �ටයුතු �ළාය .  මූලි� වශකයන්ම

ඇයක] ප්රයත්නයන් ක{තුකවන් �ැළණිය  විgව  වි�්යාලකR හින්දි

ක�පාර්තකම්න්තුව  ශ්රී ලං�ාක. හින්දි භාෂා  අධ්යයනය  සඳහා  පවතින

විශාලතම මධ්යස්ථානය බවට පත්ව තිකK.  ඇයක] උත්සහය ක{තුකවන්

අ� වන විට ශ්රී ලං�ාක. ප්රධාන කපක| විgව වි�්යාල හය�ට අමත�ව

විවිධ  ආයතන  සහ  පාසල් 80�ට  අධි�  සංඛ්යාව�  හින්දි භාෂාව

උගන්වනු ලැකK. 

මහාචාර්ය �සනාය� මහත්මිය 2007 ක�සැම්බර් 18 වන දින නව දිල්ලිකR

පැවති කලා�� හින්දි සම්කම්ලනකRදී 2005 වස� සඳහා පිරිනමනු ලබන

ආචාර්ය කජා�ර්ජ් ග්රියසන් හින්දි කස්වි සම්මානකයන්� පිදුම් ලැබීය .  ඇය

ඇයක] ආ��ණීය ස්වාමි පුරුෂයා සහ දියණිය කමකලාව තනි ��මින්

2019 වසකර් සැප්තැම්බර් මාසකRදී ක�ාළඹදී අවසන් හුස්ම වා තලයට

මුසු �ළාය. 



කමයට  කප�  2002 වසකර්දී ඉන්දීය  �ජය  ශ්රී ලං�ාක. අග්රගණ්ය

සංගීතක.දියකු සහ මැ]කස්කස් සම්මානලාභියකු වන ඩK . ඩී. අම�ක!වයන්

කවත එතුමා ඉන්දියා - ශ්රී ලං�ා සංගීත සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම කවනුකවන්

�ක්වන ල� �ාය�ත්වය සඳහා ප!ම ශ්රී සම්මානය පු� �� ඇත.
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