
ජාත්යන්තර ය	ා
ගා දින සැමරුම මහත් උත්කර්ෂවත් ය�ස නිදහස් චතුරස 
 

රය�දී

පස් වන ජාත්යන්තර ය	ා
ගා දින	  2019 ජූනි 15 වන යසනසුරාදා

යකාළඹ,  නිදහස් චතුරස 
 රය�දී සමරනු �ැබී	 .  ඉන්දි	ානු මහ යකාමසාරිස්

කාර්	ා�	 විසින් සංවිධාන	 කර තිබූ යමම උත්සව	 සඳහා යසෞඛ්ය, යපා
ෂණ

සහ  ය4ශී	  වෛවද්ය අමාත්ය රාජිත  යස්නාරත්න  මැතිතුමා , ඉඩම් සහ

පාර්ලියම්න්තු ප 
 රතිසංස්කරණ අමාත්ය ගරු ග	න්ත කරුණාති�ක මැතිතුමා  සහ

කඳුරට නව ගම්මාන, 	ටිත� පහසුකම් සහ ප 
 රජා සංවර්ධන අමාත්ය ගරු

ප�නි දිගම්බරම් මැතිතුමා   සම්භාවනී	 අමුත්තන් ය�ස සහභාගී වූහ .  ශ 
 රී

�ංකායG ඉන්දී	 මහ යකාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා ද  යම් සඳහා

සහභාගී වි	 .  දිවයින පුරා සිටින ය	ා
ගා  පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සි	

ගණනක්ද යමම අවස්ථාවට සහභාගී වි	. 

යමම උත්සව	 අමතමින් ඉන්දී	 මහ යකාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු

මැතිතුමා  ය	ා
ගා  ව්යා	ාම  	නු ඉන්දි	ාව  සහ ශ 
 රී �ංකාව  අතර  යපාදු

උරුමය� වැදගත් යකාටසක් බව  ප 
 රකාශ  කයQ	 .  ය	ා
ගා  සහ  යබෞ4ධ

දර්ශන	 අතර තියබන ශක්තිමත් සම්බන්ධතාව	න් පිළිබඳව ද අදහස් දැක්වූ

එතුමා ය	ා
ගා  	නු අපයS සිරුරට සහ මනසට පමණක් යනාව සමස්ත

සමාජ	ටද සාම	 සහ සහජීවන	 ළගා කර දි	 හැකි බ�යGග	ක් බව

අවධාරණ	 කයQ	. 

ශ 
 රී �ංකායG කීර්තිමත් ය	ා
ගා  ව්යා	ාම  ආ	තන  වන  ස්වාමි

වියGකානන්ද  සංස්කෘතික  මධ්යස්ථාන	,  රාම් ක්රිෂ්ණා  ආ	තන	 , අෂ්ටංක

ය	ා
ගා මන්දීර්, යසත්සඳ ය	ා
ගා, හත ය	ා
ගා මධ්යස්ථාන	, ක්රි	ා බබාජි ය	ා
ගා

අරණ්යම්, ධම්යා ය	ා
ගා, Institute of Human Excellence, බ්රහ්ම කුමාරි රාජ

ය	ා
ගා මධ්යස්ථාන	, The Art of Living, My Yoga Lounge,  ශක්ති ආනන්ද

ය	ා
ගා  පාස�  (මඩකළපුව),  Adhi  Yogam,  Arogya  Anahata  Yoga,



Samskruti Patanjali Yoga Centre සහ Rhythmic Yoga 	න ය	ා
ගා මධ් 

	ස්ථාන ය	ා
ගා,  ප 
 රාණ	ාම සහ භාවනා අංග ඇතුළත් වැඩසටහනක් කළ

අතර  ඉන් අනතුරුව  වඩා  සංකීර්ණ  ය	ා
ගා  ව්යා	ාම  ඉදිරිපත් කිරීමක්ද

කයQ	.  යමම වැඩසටහන ශ 
 රී �ංකායG සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත් 

	ාංශ	 සහ ටාටා යමා
ටර්ස් ශ 
 රී �ංකා සමාගම  සමග එක්ව සංවිධාන	 කර

තිබිණ. සෑම වසරකම ජූනි 21 වන දිනට ය	යදන ජාත්යන්තර ය	ා
ගා දින	

සැමරීම සඳහා ස්වාමි වියGකානන්ද සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන	 ජූනි මාස	 පුරා

වැඩසටහන් රැසක් සංවිධාන	 කර තියd .  ය�ා
ක යසෞඛ්ය දින	 නිමිත්යතන්

ය�ා
ක  යසෞඛ්ය සංවිධාන	  හා  එක්ව  සංවිධාන	  කර  තිබූ ය	ා
ගා

වැඩසටහන,  කැළණි රජමහා විහාරය� පැවති “සාම	 යවනුයවන් ය	ා
ගා

වැඩසටහන” ,  සර්යවා
ද	 ශ 
 රී �ංකා හි පැවති “එක්සත් බව සඳහා ය	ා
ගා”

වැඩසටහන  සහ  ස්වාමි වියGකානන්ද  සංස්කෘතික  මධ්යස්ථානය� පැවති

ය	ා
ගා සහ නර්තන වැඩසටහන එවැනි වැඩසටහන් කිහිප	කි . අයgක්ෂා

පිළිකා  යරා
හයh ප 
 රතිකාර  ක 
 රම	ක් ය�ස  ය	ා
ගා  ය	ාදා  ගැනීයම්

වැඩසටහන සහ සමස්ත �ංකා ය	ා
ගා ආසන ශූරතාව	 ස්වාමි වියGකානන්ද

සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය�දී පැවැත්යවනු ඇත. 

#idoyoga නමැති සුවියjෂී ය	ා
ගා අභිය	ා
ග	ක්ද සමාජ මාධ්ය ජා�

තුළ ඉහළ ජනප 
 රි	තාව	ක් හිමි කර ගනිමින් පවතී.

****

යකාළඹ

2019 ජූනි 15 


