
 

 

ඉන්දියානු මහ ක ාමසාරිස්  ාර්යාලය 

ක ාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ශ්රී ලංකා දූත පිරිස ඉන්දීය සංචාරය නිමා කර ශ්රී ලංකාවට පැමිවේ 

 

 

කුෂිනගර් අන්දතර්ජාති  ගුවන්ද කතාටුපළ කවත පියාසර  ළ පළමු ජාතයන්දතර 

ගුවන්ද යානකයන්ද කුසිනාරාව බලා පිටත් වූ තරුණ හා  රීඩා අමාතය, සංවර්ධන 

සම්බන්දී රණ හා අීක්ෂණ අමාතය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා වයවසාය සංවර්ධන 

රාජය අමාතය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්රමුඛ ශ්රී ලං ා දූත පිරිස සාර්ථ  කෙින 

සංචාරයකින්ද අනතුරුව 2021 ඔක්කතෝබර් 21 වන ින ශ්රී ලං ාවට පැමිණියහ. කමම 

සංචාරය අතරතුර දී එම දූත පිරිස ඉන්දියාකේ නගර රැස  සංචාරය  ළහ. රාජය 

අමාතයවරු සිේකෙකනකු, කවනත් නිලධාරීන්ද සහ විවිධ නි ායන්දට සහ 

විහාරස්ථානයන්දට අයත් 100 ට ආසන්දන භික්ූන්ද වහන්දකස්ලා පිරිසක් ෙ කමම දූත 

පිරිසට අයත් විය. 

 

2.  සංචාර  අමාතය ප්රසන්දන රණතුංග සහ ඉන්දදීය මහ ක ාමසාරිස් කගෝපාල් 

බාග්කල් යන මහත්වරු 2021 ඔක්කතෝබර් 20 වන ින එනම් වප් පුන්ද කපාකහෝ ින කමම 

දූත පිරිස බණ්ඩාරනාය  ජාතයන්දතර ගුවන්ද කතාටුකපාකළන්ද පිටත්ව යන 

කමාකහාතට එක් වූහ. උත්තර් ප්රකේශ් මහ ඇමති ශ්රී කයෝගි ආධිතයනාත්,  ැබිනට් 

අමාතයවරුන්ද වන ශ්රී කජෝතිරාධිතය එම්. සින්දියා, ශ්රී කිරන්ද රිජ්ජු සහ ශ්රී කිෂාන්ද කරඩ්ඩඩි 

සහ රාජය අමාතයවරුන්ද වන ශ්රී අර්ුන්ද රාම් කම්ග්වාල් සහ ශ්රීමතී මීනක්ෂි කල්ඛි යන 

මහත්ම මහත්මීන්ද විසින්ද කුෂිනගර් ජාතයන්දතර ගුවන්ද කතාටුකපාකේදී ශ්රී ලං ා දූත 

පිරිස පිළිගන්දනා ලදී.  

 

3.  2021 ඔක්කතෝබර් 20 වන ින පැවති අභිධර්ම ින උත්සවයට ශ්රී ලං ා දූත පිරිස 

සහභාගී වූ අතර අග්රාමාතය ශ්රී නකර්න්දර කමෝි මහතා එහි ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා 

කලස සහභාගී විය. උත්සවය අමතමින්ද අග්රාමාතයතුමා සිහිපත්  කේ මහින්දෙ මහ 

රහතන්ද වහන්දකස් ශ්රී ලං ාව විසින්ද බුදු ෙහම පිළිගත් බව සිය පියා වන අක ෝ  

අධිරාජයාට ෙැනුම් දීම සඳහා වප් කපෝ ින  ඉන්දියාවට වැඩම  ළ බවයි. ඉන්දදීය 

වයවස්ථාව සඳහා අනුප්රාණය වූකේ බුදු ෙහම බව සඳහන්ද  ළ එතුමා ඉන්දදීය ධජකේ 

ඇති ධර්ම චක්රය රටට  ක්තිය ලබා කෙන බව ප්ර ා   කේය.කමම අවස්ථාව අමතමින්ද 

අමාතය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන්ද  කේ ඉන්දියාකවන්ද ශ්රී ලං ාව ලෙ 

කේෂ්ඨතම තයාගය බුදු ෙහම බවයි. කෙරට ජනතාව අතර පවතින බැඳීම් බුදු ෙහම ශ්රී 

ලං ාවට තිළිණ වූ ින සිට වර්ධනය කවමින්ද පවතින බව ෙ එතුමා ප්ර ා   කේය. 

 



4.  කමම උත්සවයට සමගාමීව නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අග්රාමාතය කමෝි මහතා ෙ 

හමු විය. භගවත් ගීතාකේ සිංහල, ෙමිළ සහ ඉංග්රීසි ත්රෛභාෂා පරිවර්තනකේ පළමු 

පිටපත ෙ එතුමා විසින්ද අග්රාමාතයතුමාට පිරිනමන ලදී. ශ්රී ලං ා අග්රාමාතය  මහින්දෙ 

රාජපක්ෂ මහතා ගත් කමම පියවර අග්රාමාතය කමෝි මහතාකග් පැසසුමට ලක් විය. 

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා හමු වීමට ලැබීම සම්බන්දධකයන්ද කමෝි මහතා සිය සතුට 

ප්ර ා   කේය. ශ්රී ලං ා දූත පිරිකස් නාය  නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විකේ  කල් ම් 

ශ්රී හර්ෂ් වර්ධන්ද ශ්රින්දග්ලා මහතා සමඟ ෙ  තාබහ  නිරත විය. 

 

 5.  ශ්රී ලං ා දූත පිරිස කමිනම අග්රාමාතය කමෝි මහතාකග් පාර්ිකම්න්දතු 

ක ාට්ඨාසය වන වරණාසිය බලා පිටත් වීමට කපර කුසිනාරාකේ පරිනිර්වාණ ස්ූපය 

සහ රමාභාර් ස්ූපය වැඳ පුො ගත්හ. ඔේු සාරානාත් හි මූලගන්දධිකුටි විහාරය ෙ වැඳ 

පුො ගත්හ. පූජනීය ගංගා නිකේ කබෝට්ටු සංචාරය  ෙ නිරත වූ දූත පිරිස එහිදී 

සුප්රසිේධ වරණාසි (බරණැස) නදී පියගැටකපළ ෙ ෙැ  බලා ගත්හ. 

 

6.  ජනතාව අතර පවතින බැඳීම් ඉන්දදු - ශ්රී ලං ා සබඳතාවකේ කක්න්දරය කේ. සහශ්ර 

වර්ෂ ගණනාවක් පුරා කෙරට ජනතාව අතර පවතින සංස් ෘති , භාෂාමය සහ 

ආධයාත්මි  සබඳතා කෙරට එක්  රන  ක්තිමත් බැඳීමක් වී තිකේ. කුසිනාරාව බලා 

පිටත් වූ පළමු ජාතයන්දතර ගුවන්ද යානය සියවස් ගණනාවක් පැරණි කමම 

සබඳතාවකේ වත්මන්ද පිළිඹිබුවක් වන අතර කමම බැඳීම් වඩාත් ඉහළ තලය ට 

ඔසවාලීමට මාහැඟි පිටිවහලක් ෙ වනු ඇත. 

 

*** 

 

 

ක ාළඹ 

2021 ඔක්කතෝබර් 22 
 


