
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

*** 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

ජාතක කතා ශ්රවණ පුස්තකවේ වදවන වවළුම එළි දැක්වේ 

 

සංඝමිත්තා කතරණිය ඉන්දියාකේ සිට ශ්රී ලංකාවට වැඩම කිරීම 

අනුස්මරණය කරමින්ද, සිංහල ජාතක කතා ශ්රවණ පුස්තකකේ කෙවන කවළුම 

2022 කෙසැම්බර් 2 වන ින ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලකේ 

සංස්කෘතික අංශය වන ස්වාමි විකේකානන්දෙ සංස්කෘතික මධ්යස්ථානකේ දී 

(SVCC) එළි ෙක්වන ලදී. කමම ශ්රවණ පුස්තකයට “යහ ඔවෙන්ද” යන කත්මාව 

යටකත් කතෝරාගත් ජාතක කතා 50ක් ඇතුළත් කේ. කමම ග්රන්දථය 

විකශ්ෂකයන්දම ෙෘෂයාබාධිත ප්රජාව ඇතුළු ශ්රී ලංකාකේ සමස්ත ජනතාව 

කවනුකවන්ද සැකසුණු ග්රන්දථයකි. කමහි පළමු කවළුම 2022 ජූනි 14 වන ින 

ඉන්දියා  - ශ්රී ලංකා රාජයතාන්දික සබඳතා හි 75 වන සංවත්සරය නිමිත්කතන්ද 

අනුරාධ්පුර රැවන්දවැලි මහා සෑ බිකම්දී එළි ෙක්වන ලදී.  

2.  අති පූජය මහා සංඝරත්නය, ඉන්දදීය මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් බාග්කල් 

මහතා, පිරිකවන්ද අධ්යාපනය පිළිබඳ රාජය අමාතය විජිත කේරුකගාඩ මහතා, 

නිකයෝජය  මහ කකාමසාරිස් විකනෝද් කක්. කේකේ මහතා සහ රත්මලාන අන්දධ් 

සහ බිහිරි විෙයාලය සහ කකාළඹ විශ්ව විෙයාලකේ සමකාලීන ඉන්දියානු 

අධ්යයන පිළිබඳ මධ්යස්ථානය (CCIS)   ඇතුළු විවිධ් සංවිධ්ානයන්දහි කජයෂ්ඨ 

නිලධ්ාරීන්ද සහ නිකයෝජිතයන්ද රැසක් කමම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී වූහ.  

 



3. SVCC සහ කකාළඹ විශ්ව විෙයාලකේ CCIS අතර ඒකාබද්ධ් ප්රයත්නයක් 

වන ජාතක කතා ශ්රවණ පුස්තක වයාපෘතිය අධීක්ෂණය කරන ලද්කද් අති පූජය 

රඹුකන සිද්ධ්ාර්ථ හිමියන්ද විසිනි. කැළණිය විශ්ව විෙයාලකේ හින්දි අධ්යයන 

අංශකේ කජයෂ්ඨ මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් කහ්වාවිතානගමකග්, ආචාර්ය ඩේ. ඒ. 

අකේසිංහ සහ ජනප්රිය රූපවාහිනී සහ  ගුවන්ද විදුලි නි කේිකාවක් වන වත්සලා 

සමරකකෝන්ද යන මහත්ම මහත්ීහු ෙ කම්  සඳහා ොයකත්වය ලබා දුන්දහ.  

4. මහ කකාමසාරිස් කගෝපාල් බාග්කල් මහතා බුදු ෙහම සහ කබෞද්ධ් උරුමය 

පිළිබඳ පැවති ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහකනන්ද ජයග්රහණය කර ඉන්දියාකේ 

විවිධ් නගරවල ප්රධ්ාන කබෞද්ධ් සිද්ධ්ස්ථානයන්දහි සංචාරයක නිරතව ිවයිනට 

පැමිණි ජයග්රාහකයන්ද සමඟ සුහෙ පිළිසඳරක නිරත විය. ජයග්රාහකකයෝ 

ඔවුන්දකග් ඉන්දදීය සංචාරය අතරතුර ෙැක්වූ ආෙරය සහ කරුණාවට ඉන්දදීය 

රජයට සහ ජනතාවට කෘතකේිත්වය පළ කළහ. මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

සහ පිරිකවන්ද අධ්යාපනය පිළිබඳ රාජය අමාතයාංශය එක්ව සංවිධ්ානය කරන 

ලෙ කමම ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන සඳහා පිරිකවන්ද ශිෂයයන්ද 6000ක් 

පමණ සහභාගී වූහ.  

5. කමම අවස්ථාකේ අෙහස් ෙක්වමින්ද, මහ කකාමසාරිස්තුමා ශ්රවණ පුස්තකය 

ඉන්දියාකේ ජනතාව විසින්ද ශ්රී ලංකාකේ ජනතාව කවත ලබා දුන්ද ධ්ර්ම ොනයක් 

බව පැවසීය. ජාතක කතා ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් රැසක් අතර 

වසර කෙෙහසකට වඩා ඉපැරණි සීප සබඳතා නිරූපණය කරන බව ෙ 

ඉන්දියාකවන්ද බුදු ෙහම උරුම වූ පළමු රටවල් කිහිපය අතරින්ද එකක් වන ශ්රී 

ලංකාවට කම් අතරින්ද සුවිකශ්ෂී ස්ථානයක් හිමි වන බව ෙ එතුමා කපන්දවා 

දුන්දකන්දය. රාජය අමාතය විජිත කේරුකගාඩ මහතා ශ්රී ලංකාකේ පිරිකවන්ද සහ 

ධ්ර්ම අධ්යාපනය සඳහා ඉන්දියාව ලබාකෙන සහකයෝගයට සිය ස්තුතිය පළ 

කකළ්ය.  

6. බුදු ෙහම ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලංකාකේ ජනතාව එකට එක් කරන ප්රධ්ාන 

කුළුණක් කේ. ඉන්දියානු රජය කෙරට අතර කබාදු සබඳතා ප්රවර්ධ්නය කිරීම 

සඳහා ඇමරිකානු කඩාලර් මිලියන 15ක ප්රොනයක් ලබා දී ඇත. 2021 වප් පුන්ද 

කපාකහෝ ින පූජනීය කුසිනාරාවට පළමු ජාතයන්දතර ගුවන්ද යානය ශ්රී 

ලංකාකවන්ද පිටත් වීම සහ වස්කඩුව රාජගුරු ශ්රී සුභූති මහා විහාරකේ 



කපිලවස්තු සර්වඥ ධ්ාතුන්ද වහන්දකස්ලා ඉන්දියාකේ නගර රැසක ප්රෙර්ශනය 

කිරීම  යනාිය ෙ මෑත කාලකේදී කෙරට අතර කබාදු සබඳතා හි සුවිකශ්ෂී 

සන්දධිස්ථාන  කේ.  

 

*** 

 

කකාළඹ  

2022 කෙසැම්බර් 03  

  


