
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

8 වන ජාත්යන්ත්ර වයෝගා දිනය ව ාළඹ දී සැමවේ 

 

අට වන ජාත්යන්දත්ර කයෝගා ිනය නිමිත්කත්න්ද ඉන්දියානු 

මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය සහ එහි සංස්කෘතික අංශය වන 

ස්වාමි විකේකානන්දද සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය විසින්ද 2022 

ජූනි 21 වන ින නිදහස් චතුරස්රකේදී විකේෂ වැඩසටහනක් 

සංවිධ්ානය කර තිබිණ. අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ, අධ්යාපන 

අමාත්ය ආචාර්ය සුසිල් කේමජයන්දත්, බුද්ධ් ශාසන, ආගමික 

සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ය විදුර වික්රමනායක, විදුලිබල 

සහ බලශක්ති අමාත්ය කාංචන විකේකස්කර, වාරිමාර්ග සහ 

ක්රීඩා සහ ත්රුණ කටයුතු අමාත්ය කරාෂාන්ද රණසිංහ, 

පාර්ලිකේන්දතු මන්දීවරුන්ද වන මකනෝ ගකන්දෂන්ද, එේ. ඒ. 

සුමන්දතිරන්ද, පලනි ිගේබරේ,  එේ. උදයකුමාර් සහ ත්වත් 

සේභාවනීය අමුත්ත්න්ද රැසක් කමම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ. 

වැඩබලන ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් විකනෝද් කක්. කේකබ් 

මහත්ා, මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ නිලධ්ාරීන්ද සහ කාර්ය 

මණ්ඩලය සහ ශ්රී ලංකාව පුරා සිටින කයෝගා වයායාම 

සේබන්දධ්කයන්ද උනන්දදුවක් දක්වන සිය ගණනක් කදනා ද කමම 

වැඩසටහනට එක් වූහ.  

2. අට වන ජාත්යන්දත්ර කයෝගා ිනකේ කත්මාව වූකේ 

“මනුෂයත්වය සඳහා කයෝගා” යන්දනයි. ඉන්දියාකේ කයෝගා ින 



සැමරුම අමත්මින්ද අග්රාමාත්ය නකර්න්දර කමෝි මහත්ා සඳහන්ද 

කකේ කයෝගා එක් පුද්ගලයකු පමණක් අරමුණු කර ගත්ත්ක් 

කනාව සමස්ත් මනුෂය වර්ගයාම අරමුණු කරගත්ත්ක් බවයි. 

කයෝගා සමාජයට, කලෝකයට සහ විේවයට සාමය කගන එන 

බව එතුමා සඳහන්ද කකේය. ශ්රී ලංකා ජනාධිපති කගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා කයෝගා ිනය නිමිත්කත්න්ද ඉන්දදීය 

අග්රමාත්යතුමාට පණිවුඩයක් කයාමු කරමින්ද සඳහන්ද කකේ 

කයෝගා යනු කායික, සමාජීය සහ මානසික සුබ සිද්ධිය ළඟා 

කරගැනීමට ඉවහල් වන මාහැඟි කපෞරාණික ඉන්දියානු 

සේරදායක් බවයි. කමම වසකර් කයෝගා ින කත්මාව 

විකේෂකයන්දම කකාවිඩ් වසංගත් කාලය පිළිබඳව සැලකීකේ දී 

කයෝගා වයායාමයන්දහි පවතින සුවිශාල රතිලාභයන්දට මනාව 

ගැලකපන බව එතුමා සඳහන්ද කකේය.  

3.  රත්මලාන පරම ධ්ේම කේතිය පිරිකවකන්ද පරිකේනාධිපති 

අති පූජය ආචාර්ය මාඉටිකේ විමලසාර නාහිමියන්ද විසින්ද 

පවත්වන ලද කබෞද්ධ් ආගමික වත්ාවත් වලින්ද අනතුරුව ශ්රී 

ලංකාකේ රධ්ාන කපකේ කයෝගා වයායාම මධ්යස්ථානවල 

සහභාගීත්වකයන්ද කයෝගා ින සැමරුම ආරේභ විය. අේටාංග 

කයෝගා මන්දිරය, ආේටාංග කයෝගා ලංකා, ඕේ ක්රියා බාබාජි 

කයෝගා ආරණයය, බ්රහ්ම කුමාරි රාජ කයෝගා මධ්යස්ථානය, හත් 

කයෝගා මධ්යස්ථානය, ඉන්දසිටිටුයුට් ඔෆ් හියුමන්ද එක්සලන්දස්, 

රිද්මික් කයෝගා ඇකඩමිය, ි ආර්ට් ඔෆ් ලිවින්ද්, කයෝගා කෆෝ 

ඩිවයින්ද ලයිෆ්, රාමා ක්රිෂ්ණා මිෂන්ද, කසත්සඳ කයෝගා 

නිකක්ත්නය සහ ස්වාමි විකේකාන්දද සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය 

විසින්ද සිරුර සහ මනස රකබෝධ්මත් කරවන කයෝගා සහ 

භාවනා වැඩසටහනක් කමහිදී පවත්වන ලදී.  



4.  ශ්රී ලංකාකේ බුද්ධ් ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික 

කටයුතු අමාත්යාංශය හා එක්ව සංවිධ්ානය කරන ලද කමම 

වැඩසටහන මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය විසින්ද ඉන්දියාකේ 75 

වන නිදහස් ිනය නිමිත්කත්න්ද සංවිධ්ානය කරන ලද 

වැඩසටහන්ද වලින්ද එකකි. කමවර කයෝගා ින සැමරුම කයෝගා 

වයායාමයන්දහි ඒකාත්මික කිරීකේ බලය රදර්ශනය කිරීම 

සඳහා කලාව පුරා කයෝගා වැඩසටහන්ද එකට එක් කරමින්ද 

ඉන්දියානු රජය විසින්ද සංවිධ්ානය කරන ලද “ගාඩියන්ද රිං්” 

නමැති වැඩසටහන යටකත් ඉන්දියාකේ සජීවීව විකාශය කරන 

ලදී.   

5.  ජාත්යන්දත්ර කයෝගා ිනය නිමිත්කත්න්ද ස්වාමි 

විකේකානන්දද සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ජූනි මාසය පුරාවට 

විවිධ් වැඩසටහන්ද රැසක් සංවිධ්ානය කර ඇත්. කේ අනුව 

පාසල්, පිරිකවන්ද, විේව විදයාල, රාජය කනාවන සංවිධ්ාන, ළමා 

නිවාස, වැඩිහිටි නිවාස, සංස්කෘතික සංවිධ්ාන සහ 

ගංගාරාමය, ශ්රී කපාන්දනේබලවකන්දේවරේ කකෝවිල, පරම ධ්ේම 

කේතිය පිරිකවන, සිව විේණු පීත්ේ ISKON ඇතුළු ආගමික සහ 

ආධ්යාත්මික මධ්යස්ථාන රැසක විවිධ් කයෝගා වැඩසටහන්ද 

පැවැත්වීමට කටයුතු කයාදා ඇත්. එකස්ම කකාළඹ ගාලු 

මුවකදාර සහ යාපනය කේදුරු තුඩුව වැනි සුවිකේෂී 

ස්ථානයන්දහි ද කයෝගා වැඩමුළු සංවිධ්ානය කර ඇත්. ත්ව ද 

අන්දත්ර්ජාලය ඔස්කස් සමස්ත් ලංකා කයෝගාසන ශූරත්ාවයක් ද 

ආරේභ කර ඇත්.  
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