
ඉන්දියානු මහ කකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කකාළඹ 

 

පුවත්පත් නිවේදනය 

 

අග්රාමාත්ය නවේන්ද්ර වමෝදි මැතිතුමා වවසක් උත්සවය 

නිමිත්වත්න්ද් ලුම්බිණිවේ සංචාරයක නිරත් වේ 

 

අග්රාමාත්ය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා 2022 මැයි 16 වන 

ිනට කයදුණු බුද්ධ පූර්ිමා කහවත් කවසක් උත්සවය 

නිමිත්කත්න්ද බුදුන්ද වහන්දකස් උපත් ලද ලුම්බිිකේ සංචාරයක 

නිරත් විය. කන්දපාල අග්රාමාත්ය කෙර් බහදුර් කදයුබා 

මැතිතුමාකේ ආරාධනාවක් අනුව කමෝි මැතිතුමා කමම 

සංචාරකේ නිරත් විය.  

2.  ලුම්බිිකේ මායාකද්වි විහාරකේ විකේෙ ආගමික 

වත්ාවත්වල නිරත් කවමින්ද කමෝි මැතිතුමා අග්රාමාත්යවරයා 

වශකයන්ද සිය පළමු ලුම්බිි සංචාරය ඇරඹුකේය. ඉන්දීය සහ 

කන්දපාල අග්රාමාත්යවරු කදපළ ලුම්බිිය බුදුන්ද වහන්දකස් උපත් 

ලද ස්ථානය බවට  පළමු ශශලමය සාක්ිය වන ඓතිහාසික 

අකශෝක කුළුණ දැක බලා ගත්හ.  

3.  ලුම්බිි ආරාම පරිශ්රකේ ඉි කිරීමට නියමිත් කබෞද්ධ 

සංස්කෘතිය සහ උරුමය පිළිබඳ ඉන්දියානු ජාත්යන්දත්ර 

මධයස්ථානය සඳහා මුල්ගල ත්ැබීකම්බ උත්සවයට ද 

අග්රාමාත්යවරු කදපළ සහභාගී වූහ. කමම මධයස්ථානය නව 

ිල්ි ජාත්යන්දත්ර කබෞද්ධ සම්බකම්බලනයට අයත් භූමි භාගයක 

ඉි කරනු ලැකේ. කමය කබෞද්ධ වන්දදනාකරුවන්ද සහ 



සංචාරකයන්ද සඳහා ධර්ම ශාලා, භාවනා මධයස්ථාන, 

පුස්ත්කාල, ප්රදර්ශන ශාලා, ආපන ශාලා සහ කවනත් පහසුකම්බ 

වින්ද සමන්දවිත් අංග සම්බපූර්ණ මධයස්ථානයකි.  

4.  අග්රාමාත්ය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා කන්දපාල රජය විසින්ද 

සංවිධානය කරන ලද 2566 වන බුද්ධ ජයන්දති සැමරුම්බ සඳහා ද 

සහභාගී විය. කමහිී එතුමා භික්ූන්ද වහන්දකස්ලා, සම්බභාවනීය 

අමුත්ත්න්ද, නිලධාරීන්ද සහ කබෞද්ධ කලෝකය හා සම්බබන්දධ 

අකනකුත් පුද්ගලයන්ද රැසක් සහභාගී වූ උත්සවයක් ද ඇමතීය. 

බුදුන්ද වහන්දකස් සමස්ත් මනුෙයත්වය වටහා ගැනීකම්බ 

ප්රතිමූර්තියක් බව එතුමා කමහිී ප්රකාශ කකේය.  

5.  කබාදු හදවත් තුළ ඉන්දියාවට ඇත්කත් අද්විතීය 

ස්ථානයකි. ඉන්දියාකේ සහ ශ්රී ලංකාකේ ජනත්ාව අත්ර පවතින 

අවිකයෝජනීය සබඳත්ාවය තුළ බුදු දහමට හිමි වන්දකන්ද කක්න්දීය 

ස්ථානයකි. අග්රාමාත්ය නකර්න්දර කමෝි මැතිතුමා 2017 මැයි 

මාසකේී ශ්රී ලංකාකේ පැවති 14 වන ජාත්යන්දත්ර කවසක් ින 

සැමරුකම්බ ප්රධාන ආරාධිත් අමුත්ත්ා කලස ද සහභාගී විය. 

කබෞද්ධ ක්කේත්රය තුළ කදරට අත්ර තිකබන ශක්තිමත් සබඳත්ා 

ත්වත් සවිමත් කරමින්ද අග්රාමාත්ය කමෝි මැතිතුමා කබාදු 

සබඳත්ා ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ක ාලර් මිියන 

15ක ප්රදානයක් ප්රකාශයට පත් කකේය. විකද්ශ කටයුතු 

අමාත්ය ආචාර්ය එස්. ජයිශංකර් මහත්ාකේ ශ්රී ලංකා සංචාරය 

අත්රතුර 2022 මාර්තු 28 වන ින කම්බ සඳහා වන අවකබෝධත්ා 

ගිවිසුමට අත්සන්ද ත්ැිණ. කබෞද්ධ විහාරාරාම ඉි 

කිරීම/නවීකරණය කිරීම, ධාරිත්ා සංවර්ධනය, කදරට සර්වඥ 

ධාතු ප්රදර්ශනයන්ද පැවැත්වීම වැනි කද් සඳහා මූලය සහකයෝගය 



ලබා ීම කමම ප්රදානකේ අරමුණයි. බුදුන්ද වහන්දකස් 

පරිනිර්වාණයට පත් කුසිනාරාව කවත් ශ්රී ලංකාකවන්ද පිටත් වූ 

පළමු ජාත්යන්දත්ර ගුවන්දයානකයන්ද ිවයිකන්ද විවිධ ප්රකද්ශයන්ද හි 

භික්ූන්ද වහන්දකස්ලා රැසක් ද වැ ම කළහ.  

 

*** 

කකාළඹ 

2022 මැයි 17 


