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********************* 

 

புனித க ாசன் ப ாயா தினத்தில் ஜாதக ககதகள்  

ஒலி ் புத்தகம் கெளியீடு 

 

இந்திய இலங்கை இராஜதந்திர உறவின் 75 ஆண்டுைள் 

நிகறவிகன முன்னிடட்ு, 2022 ஜூன் 14 ஆம் திைதி புனித ப ாசன் ப ாயா 

தினத்தில் அனுராதபுரம் ருவான்பவலி மஹா பசயா வளாைத்தில் ஜாதை 

ைகதைள் ஒலி ் புத்தைம் சிங்ைள பமாழியில் பவளியிடட்ு 

கவை்ை ் ட்டது. ைடப்ுலன்  ாதி ்புகடயவரை்ள்  யன்ப றுவதகன 

இலை்ைாைை்பைாண்டு பவளியிடட்ு கவை்ை ் டட்ுள்ள இந்த 

பதாகு ் ானது 50 ஜாதைை் ைகதைகளை் பைாண்டுள்ளதுடன் 

ஜாதைட்டாைகதைள் என்ற பதாகு ்பிலிருந்து நல்வழி என்ற 

பதானி ்ப ாருளின் கீழ் பதரிவுபசய்ய ் டட்ு பதாகுை்ை ் டட்ுள்ளன. 

இந்திய உயர ்ஸ்தானிைராலயத்தின் பதாழில்நுட்  ஒத்துகழ ்பு பிரிவின் 

ைவுன்சிலரும் உயர ் ஸ்தானிைராலய தகலகம அதிைாரியுமான டாை்டர ்

சுஷில் குமார ் அவரை்ள் இந்த ஒலி வடிவத்திலான நூலின் முதல் 

பதாகு ்பிகன சங்கைை்குரிய மஹாசங்ைத்தினரிடம் கையளித்தார.்  

 

2. சுவாமி விபவைானந்தா ைலாசார நிகலயம் மற்றும் பைாழும்பு 

 ல்ைகலை் ைழைதத்ின் சமைால இந்திய ைற்கைைளுை்ைான நிகலயம் 

ஆகியவற்றின் ஒன்றிகணவில் இந்த ஒலி ்புதத்ைம் 

வடிவகமை்ை ் டட்துடன் அதிவணை்ைத்துை்குரிய ரம்புை்ைகண 

சித்தாரத்்த பதரர ்மற்றும் சுவாமி விபவைானந்தா ைலாசார நிகலயத்தின் 

 ணி ் ாளர ் டாை்டர ் பரவந்த் விை்ரம் சிங், பைாழும்பு  ல்ைகலை் 

ைழைத்தின் சமைால இந்திய ைற்கைைள் நிகலய  ணி ் ாளர ்

ப ராசிரியர ் உபுல் ரஞ்சித் பஹவாவிதானைமபை, டாை்டர ்

டபிள்யூ.ஏ.அப சிங்ஹ உள்ளிட்ட  லரின் பமற் ாரக்வயுடனும் 

பிர லமான பதாகலை்ைாட்சி மற்றும் வாபனாலி பதாகு ் ாளர ்வத்சலா 

சமரை்பைான் அவரை்ளின்  ங்ைளி ்புடனும் இந்த ஒலி ்புத்தைம் 

பதாகுை்ை ் ட்டகம குறி ்பிடத்தை்ைது. 

 

3. இந்நிைழ்வில் ைாபணாளி மூலமாை சிங்ைள பமாழியில் 

உகரயாற்றியிருந்த உயர ் ஸ்தானிைர ் பைௌரவ பைா ால்  ாை்பல 

அவரை்ள், அறபநறி ் பிரசங்ைமாைபவ இந்த ஜாதை ைகதைளின் 

ஒலி ்புத்தைமானது இந்திய மை்ைளால் இலங்கை மை்ைளுை்ைாை 

வழங்ை ் டட்ுள்ளதாை குறி ்பிட்டிருந்தார.் ஜாதைை் ைகதைள் உட் ட்ட 

ப ௌத்த மர ானது இந்தியாவிற்கும்  ல நாடுைளுை்கும் இகடயில் ஒரு 

முை்கியமான நாைரீை பிகண ்க  உருவாை்கியது என்று இங்கு 



சுட்டிை்ைாட்டியிருந்த அவர,் இரண்டாயிரம் ஆண்டுைளுை்கு முன்னர ்

இந்தியாவிடமிருந்து ப ௌத்தத்கத  ரிசாை ் ப ற்ற முதல் நாடுைளில் 

இலங்கைை்கு மிைவும் சிற ் ான இடம் உண்டு என்றும் குறி ்பிட்டார.் 

பமலும், இபதப ான்ற முன்பனடு ்புைள் இரு அயல் நாடுைளுை்கும் 

இகடபய ப ாதுவான ைலாசார,  ாரம் ரிய மற்றும் மை்ைளிகடபயயான 

பிகண ்புைகள வலு ் டுத்த உதவும். 

 

4. இந்தியாவிற்கும் இலங்கைை்கும் இகடயிலான ப ௌத்த உறவுைகள 

வலுவாை்ை இந்திய அரசாங்ைம் அண்கமை்ைாலத்தில்  ல 

நடவடிை்கைைகள எடுத்து வருகின்றகம இசச்ந்தர ்் த்தில் 

நிகனவில்பைாள்ள ் டபவண்டியதாகும். ப ௌத்த உறகவ 

பமம் டுத்துவதற்ைாை 15 மில்லியன் அபமரிை்ை படாலரை்ள் சிற ்பு 

நன்பைாகட,  2021 அை்படா ரில் புனித 'வ ் ப ாயா' நாளில் 

இலங்கையிலிருந்து புனித நைரமான குஷிநைருை்கு சரவ்பதச விமான 

பசகவயின் அங்குரார ்் ணம்; 2021 அை்படா ரில், வஸ்ைடுவா ராஜகுரு 

ஸ்ரீ சுபூதி மஹா விஹாகரயில் உள்ள புனித ைபிலவஸ்து புத்த 

சின்னங்ைள் இந்தியாவின்  ல்பவறு நைரங்ைளில் தரிசனத்துை்ைாை 

கவை்ை ் ட்டிருந்தகம உட் ட  ல்பவறு திட்டங்ைள் இவற்றில் 

உள்ளடங்குகின்றன.  
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