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

 

ஊடக அறிக்கக 

 

இந்திய விஜயத்தின் பின்னர் நாடு திரும்பிய இலங்கக குழு 

 

குஷிநகருக்கான முதலாவது சரவ்ததச விமான தசவவயின் 

மூலமாக பல்தவறு நகரங்களுக்கான கவற்றிகரமான இருநாள் 

விஜயத்தின் பின்னர ் இவளஞர ் மற்றும் விவளயாடட்ுத்துவற 

அவமசச்ர,் அபிவிருத்திக் கூட்டிவைப்பு மற்றும் கை்காைிப்பு அவமசச்ர,்  

டிஜிட்டல் கதாழில்நுட்பம் மற்றும் கதாழில் முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அவமசச்ர ்நாமல் ராஜபக்ஷ  அவரக்ள் தவலவமயிலான தபராளரக்ள் குழு 

2021 ஒக்தடாபர ் 21 ஆம் திகதி இந்தியாவிலிருந்து நாடு திரும்பியுள்ளது. 

இலங்வகயின் பிரசித்தமான விகாவரகள் மற்றும் பல்தவறு 

பிரிவுகவளசத்சரந்்த கிட்டத்தட்ட 100 சிதரஸ்ட கபௌத்த ததரரக்ள், நான்கு 

இராஜாங்க அவமசச்ரக்ள் மற்றும் ஏவனய அதிகாரிகளும் 

இப்தபராளரக்ள் குழுவில் அங்கம் வகித்திருந்தனர ் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது.  

 

2. இப்தபராளரக்ள் குழுவினவர சுற்றுலாத்துவற அவமசச்ர ்பிரசன்ன 

ரைதுங்க, உயர ்ஸ்தானிகர ்தகாபால் பாக்தல ஆகிதயார ்2021 ஒக்தடாபர ்

20 ஆம் திகதி புனித வப் தபாயா தினத்தில் பை்டாரநாயக்கா சரவ்ததச 

விமான நிவலயத்திலிருந்து அனுப்பிவவத்தனர.் அத்துடன் உத்தர 

பிரததஷ் முதலவமசச்ர ் ஶ்ரீ தயாகி ஆதித்யநாத், ஒன்றிய அவமசச்ரவவ 

அவமசச்ரக்ளான ஶ்ரீ தஜாதிராதித்யா எம்.சிந்தியா, ஶ்ரீ கிரன் ரிஜ்ஜு, 

மற்றும் ஶ்ரீ ஜி கிஷான் கரட்டி, துவை அவமசச்ரக்ளான ஶ்ரீ அரஜ்ுன் ராம் 

தமக்வால், ஶ்ரீமதி மீனாக்ஷி தலஹி ஆகிதயாரால் இப்தபராளரக்ள் 

குழுவினர ்  குஷிநகர ் சரவ்ததச விமான நிவலயத்தில் 

வரதவற்கப்பட்டனர.் 

 
3.  2021 அக்தடாபர ்இருபதாம் திகதி குஷிநகரில் நவடகபற்ற அபிதம்ம தின 

நிகழ்வுகளில் இலங்வக பிரதிநிதிகள் குழு கலந்து ககாை்டிருந்தது. 

இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கலந்துககாை்டிருந்த பிரதமர ்ஶ்ரீ நதரந்திர 

தமாடி அவரக்ள் தனது உவரயில், இலங்வகயில் புத்த கபருமாவன வழிபட 

ஆரம்பித்தவம கதாடரப்ாக  தந்வதயான அதசாகப் தபரரசருக்கு 

அறிவிப்பதற்காக அரஹத் மஹிந்த ததரர ்வப் தபாயா தினதத்ில் இந்தியாவுக்கு  

திரும்பி இருந்தவமவய,  நிவனவூட்டியிருந்தார.் அதுமட்டுமல்லாமல் இந்திய 

அரசியலவமப்புக்கான அகத்தூை்டுதலாக புத்தகபருமான் உள்ளதாகவும் 

அவர ் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார.் தமலும் இந்திய ததசியக்ககாடியில் 

காைப்படுகின்ற தரம்சச்க்கரம் நாட்டிற்கு சிறப்பிவன வழங்குவதாகவும் 



பிரதமர ் தமாடி குறிப்பிட்டிருந்தார.் அதததவவள, இந்தியாவால் இலங்வகக்கு 

வழங்கப்பட்ட மிகசச்ிறந்த பரிசாக புதத் மதம் அவமந்திருப்பதாக அவமசச்ர ்

நாமல் ராஜபக்ஷ இங்கு குறிப்பிட்டிருந்ததுடன் இலங்வகக்கு கபௌத்தமதம் 

வருவக தந்த காலப்பகுதி முதல் இருநாடுகளுக்கும் இவடயிலான மக்கள் 

கதாடரப்ுகள் கதாடரந்்து வளரச்ச்ி அவடந்து வருவதாகவும் அவர ்

சுட்டிக்காட்டியிருந்தார.் 

 

4.  இந்நிகழ்வுக்கு பக்கநிகழ்வாக அவமசச்ர ் நாமல் ராஜபக்ஷ அவரக்ள் 

பிரதமர ்தமாடி அவரக்வள சந்தித்திருந்தார.் அத்துடன் புனித பகவத ்கீவதயின் 

சிங்கள தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கமாழிகபயரப்்புக்களுடனான  

மும்கமாழியிலவமந்த நூல் கதாகுதியின்  முதலாவது பிரதிவயயும் அவர ்

வகயளித்திருந்தார.் பகவத ் கீவதயிவன இவ்வாறு கமாழிகபயரத்்து 

கவளியிட்ட சிறந்த முன்கனடுப்புக்காக  இலங்வக பிரதமர ் அதி தமதகு 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ  அவரக்வள அவமசச்ர ்நாமல் ராஜபக்ச அவரக்ளுடனான 

சந்திப்பின்தபாது, பிரதமர ் தமாடி அவரக்ள் பாராட்டியதுடன் தனது 

மகிழ்சச்ிவயயும் கவளிப்படுத்தியிருந்தார.் 

 

 5. பிரதமர ்தமாடியின் பாராளுமன்ற ததரத்ல் கதாகுதியான வாரைாசிக்கு 

கசல்வதற்கு முன்னதாக குஷிநகரில் உள்ள பரிநிரவ்ாை தூபி மற்றும் ரமபார ்

தூபி ஆகியவற்றிற்கு இக்குழுவினர ் ஒதர நாளில் பயைம் 

தமற்ககாை்டிருந்தனர.் அத்துடன் சாரநாதத்ிலுள்ள முலகந்த குடி  விகாவரயில் 

அவரக்ள் புத்த கபருமானின் அருளிற்காக  பிராரத்்தவனயிலும் ஈடுபட்டனர.் 

புனித கங்வக நதியில் இக்குழுவினர ் ஒரு படகுப் பயைதவ்த தமற்ககாை்டு 

வாரைாசியில் (முன்வனய பனாரஸ்) அவமந்திருக்கும் 

படித்துவறக்கட்டுக்கவளயும் அவரக்ள் பாரவ்வயிடட்ிருந்தவம குறிப்பிடத்தக்க 

மற்கறாரு சிறப்பம்சமாகும். 

 

6.  இந்திய இலங்வக உறவுக்கு இருநாட்டு மக்கள் இவடயிலான 

கதாடரப்ுகதள வமயத்தில் இருந்து வருகின்றன. பல்லாயிரமாை்டுகளாக 

இருநாடுகளினதும்  மக்களிவடயில் காைப்படும் கலாசாரம், கமாழி மற்றும் 

ஆன்மீக ரீதியிலான இவைப்புக்கள் மிகவும் வலுவான பிவைப்புக்களாக 

இருந்து வருகின்றன. இந்நிவலயில் நூற்றாை்டுகள் பழவமயான இந்த உறவின் 

தற்தபாவதய விஞ்ஞாபனமாகவும் இந்த சகல உறவுகவளயும் புதிய 

மட்டத்திற்கு எடுத்துச ்கசல்வதற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு படிக்கற்களாகவும் 

குஷிநகருக்கான முதலாவது விமானதசவவ அவமகிறது. 
 
  

****** 

ககாழும்பு  

22 ஒக்தடாபர ்21 
 


