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ககாழும்பில் 8ஆவது சர்வததச தயாகா தினம் 

 
 8ஆவது சர்வதேச த ோகோ ேினத்தே முன்னிட்டு 2022 ஜூன் 

21ஆம் ேிகேி ககோழும்பு சுேந்ேிர சதுக்கத்ேில் இந்ேி  உ ர் 
ஸ்ேோனிகரோல ம் மற்றும் சுவோமி விதவகோனந்ேோ கலோசோர நிதல ம் 
(உ ர் ஸ்ேோனிகரோல த்ேின் கலோசோர பிரிவு) ஆகி தவ இதைந்து 
போரி  நிகழ்கவோன்தை ஒழுங்கதமத்ேிருந்ேன.  மோண்புமிகு இலங்தக 
பிரேமர் ரைில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் பிரசன்னத்துடன் இந்ே 
நிகழ்வு இடம்கபற்ைது. அத்துடன்,  கல்வி அதமச்சர் டோக்டர் சுசில் 
பிதரம ஜ ந்ே,  புத்ேசோசன, சம  மற்றும் கலோசோர அலுவல்கள் 
அதமச்சர் ககௌரவ விதுர விக்ரமநோ க்கோ, மின்சக்ேி மற்றும் 
வலுச்சக்ேி அதமச்சர் ககௌரவ கோஞ்சன விதஜதசகர, நீர்ப்போசன 
அதமச்சர் மற்றும் விதள ோட்டுத்துதை மற்றும் இதளஞர் 
விவகோரங்கள் அதமச்சர் ககௌரவ கரோஷோன் ரைசிங்தே  
போரோளுமன்ை உறுப்பினர்களோன ககௌரவ மதனோ கதைசன், ககௌரவ 
எம்.ஏ.சுமந்ேிரன், ககௌரவ பழனி ேிகோம்பரம், ககௌரவ எம்.உே குமோர் 
மற்றும்  ஏதன  தபரோளர்கள் இந்ே நிகழ்வில் ககௌரவ 
விருந்ேினர்களோக கலந்து சிைபித்ேனர். தமலும் பேில் இந்ேி  உ ர் 
ஸ்ேோனிகர் ேிரு.விதனோத் தக தஜக்கப், உ ர் ஸ்ேோனிகரோல த்ேின் 
அேிகோரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள், அத்துடன் இலங்தக 
முழுவேிலிமிருந்து பல நூற்றுக்கைக்கோன த ோகோ ஆர்வலர்களும் 
இந்ே நிகழ்வில் பங்தகற்ைதம குைிப்பிடத்ேக்கது.  

 
2. 8வது சர்வதேச த ோகோ ேினத்ேிற்கோன கேோனிப்கபோருளோக 
“மனிேத்துக்கோன த ோகோ” அதமந்துள்ளது. இந்ேி ோவில் த ோகோ 
ேினத்ேின்தபோது உதர ோற்ைி  பிரேமர் நதரந்ேிர தமோடி அவர்கள், 
“த ோகோ ஒரு ேனிநபருக்கோனேல்ல, ஒட்டுகமோத்ே மனிே 
குலத்துக்குமோனது” என்று குைிப்பிட்டோர். த ோகோ சமூகம், உலகம் 



மற்றும் பிரபஞ்சத்ேிற்கு அதமேித க் ேருகிைது. சர்வதேச த ோகோ 
ேினத்தே முன்னிட்டு பிரேமர் நதரந்ேிர தமோடி அவர்களுக்கு 
அனுப்பி கசய்ேி ில் உடல், உள மற்றும் சமுேோ நலன்கதள 
அதடவேற்கோன விதலமேிப்பற்ை புரோேன இந்ேி  போரம்பரி தம 
த ோகோ என அேி தமேகு ஜனோேிபேி தகோட்டோப  ரோஜபக்ஷ அவர்கள் 
விவரித்துள்ளோர். குைிப்போக ககோவிட் கோலத்ேில் த ோகோவின் 
போரி ளவிலோன பலன்கதள கவனத்ேில் ககோள்ளும்தபோது இந்ே 
ஆண்டிற்கோன கேோனிப்கபோருள் அேற்கு அர்ப்பைிப்புதட ேோகின்ைகேன 
அவர் குைிப்பிட்டுள்ளோர். 
 
3. இரத்மலோதன பரம ேம்ம தசத்ேி  பிரிதவனோவின் ேதலதம 
குருவோன அேி வைக்கத்துக்குரி  கலோநிேி தமேதப விமலதசர தேரர் 
அவர்கள், அதனவருதட  ஒட்டுகமோத்ே நலன்களுக்கோகவும் புத்ே 
கபருமோனின் அருதள தவண்டி நிகழ்த்ேி  பிரோர்த்ேதனயுடன் சுேந்ேிர 
சதுக்கத்ேில் இந்ே நிகழ்வுகள் ஆரம்பமோகி ிருந்ேன. அஷ்டோங்க 
த ோகோ மந்ேிர், அஷ்டோங்க த ோகோ லங்கோ, ஓம் கிரி ோ போபோஜி த ோக 
ஆரண் ம், பிரம்ம குமோரிகள் இரோஜ த ோக நிதல ம், ேேோ த ோகோ 
நிதல ம்,  மனிே மகிதமக்கோன நிதல ம், ரித்மிக் த ோகோ அக்கடமி, 
வோழும் கதல, கேய்வகீ வோழ்வுக்கோன த ோகோ, இரோமகிருஷ்ை 
மிஷன், கசத்சேோ த ோகோ நிதகேன ன, மற்றும் சுவோமி விதவகோனந்ேோ 
கலோசோர நிதல ம் தபோன்ைவற்ைின் த ோகோ நிபுைர்கள் 
புத்துைர்ச்சியூட்டும் த ோகோ மற்றும் ேி ோன அமர்வுகதள இங்கு 
நடத்ேி ிருந்ேனர்.  
 
4. இந்ே நிகழ்வோனது புத்ேசோசன, சம  மற்றும் கலோசோர 
அலுவல்கள் அதமச்சின் ஒன்ைிதைவுடன் 
ஒழுங்கதமக்கப்பட்டிருந்ேதுடன் இந்ேி  சுேந்ேிரத்ேின் 75ஆவது ஆண்டு 
நிதைதவக் ககோண்டோடும் ஆஷோேிகோ அம்ரித் மதேோத்சவ் 
நிகழ்வுகளின் கேோடர்ச்சி ோகவும் அதமகின்ைது. த ோகோவின் 
ஒன்ைிதைக்கும் சக்ேி ிதன சுட்டிக்கோட்டுவேற்கோக உலகம் 
முழுவதும் நதடகபறும் த ோகோ நிகழ்வுகதள ஒருங்கிதைக்கும் 
வதக ில் இந்ேி  அரசின் ‘கோடி ன் ரிங்’ (Guardian Ring) முன்கனடுப்பின் 
ஒரு பகுேி ோக இந்ே ஆண்டு நதடகபறும் த ோகோ நிகழ்வுகள் 
அதனத்தும் இந்ேி ோவில் தநரடி ோக ஒளிபரப்பு கசய் ப்படுகின்ைது.  



 
5. சர்வதேச த ோகோ ேினத்தே முன்னிட்டு சுவோமி விதவகோனந்ேோ 
கலோசோர நிதல த்ேோல் ஜூன் மோேத்ேில் பல்தவறு கேோடர் நிகழ்வுகள் 
ஒழுங்கதமக்கப்பட்டிருந்ேன. போடசோதலகள், பிரிதவனோக்கள், 
பல்கதலக்கழகங்கள், அரச சோர்பற்ை நிறுவனங்கள், சிறுவர் பரோமரிப்பு 
தம ங்கள், முேித ோர் இல்லங்கள், கலோசோர அதமப்புகள், மற்றும் 
புனிே கங்கோரோம  விகோதர, ஶ்ரீ கபோன்னம்பலவோதைஸ்வரம் 
தகோ ில், பரமேம்ம தசத்ேி  பிரிதவனோ, சிவ விஷ்ணு த ோகோ படீம் 
ISKON தபோன்ை மே மற்றும் ஆன்மீக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டதவ 
இேில் அடங்குகின்ைன. ககோழும்பிலுள்ள கோலி முகத்ேிடல் மற்றும் 
 ோழ்ப்போைத்ேிலுள்ள பருத்ேித்துதை ஆகி  முக்கி த்துவமிக்க 
இடங்களிலும் த ோகோ கச லமர்வுகள் நடத்ேப்பட்டிருந்ேன. இவற்ைிற்கு 
தமலேிகமோக நோடளோவி  ரீேி ிலோன த ோகோ அடிப்பதட ிலோன 
ஆசனங்கள் குைித்ே தபோட்டி ஒன்றும் கமய்நிகர் மோர்க்கம் ஊடோக 
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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