
ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය

ක�ාළඹ

පුවත්පත් නික�දනය

කදවන වරටත් ශ්රී ලං�ා යුධ හමුදාව සඳහා වික$ෂ බුද්ධ ගයා චාරි�ාවක් 

ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් �ාර්යාලය විසින් ශ්රී   ලං�ාක� යුධ හමුදා සාමාජි�යින්

160�ට හා ඔවුන්ක0 පවුල්වල සාමාජි�යින් සදහා වික$ෂ බුද්ධ ගයා චාරි�ාවක්

කදවන වරටත් සංවිධානය �ර තික3 .  කදරක4 සන්නද්ධ හමුදා  සාමාජි�යින් අතර

අන්තර්ක්රියා�ාරිත්වය  වැඩිදියුණු කිරීම  සඳහා  කදරට  අතර  පැවති සා�ච්ඡා  වලින්

අනතුරුව කමම වික$ෂ වන්දනා චාරි�ාව පසුගිය වසකර්දී ආරම්භ �රන ලදී. 

කමම වසකර් සංචාරය පසුගිය වසර තුළ දී සිදු �රන ලද සංචාරයට වඩා වැඩි දියුණු

�ර ඇති අතර සංචාරකK දවස් ගණන දවස් කදකක් සිට හතර දක්වා වැඩි �ර ඇත .

එකස්ම ඉන්දියාක� සන්නද්ධ හමුදා සාමාජි�යන් 160 කදකනකු සහ ඔවුන්ක0 පවුල්වල

සාමාජි�යන් ශ්රී ලං�ාක� සංචාරය�ද නිරත වනු ඇත .  කමම සංචාරය අතරතුරදී,  ශ්රී

ලං�ා  හමුදා  සාමාජි�යන් සහ  ඔවුන්ක0 පවුල් වල  සාමාජි�යින් විසින් පූජනීය

මහාකRාSධි විහාරය, අඩි 80ක් දිග බුද්ධ ප්රතිමාව වැඳ පුදා ගනු ඇති අතර රාජ්ගිර් හා

නාලන්දා  ක�ෞතු�ාගාරය  නැරඹීමටද  එක්වනු ඇත .   කම් අතර  ශ්රී ලං�ා  යුධ

හමුදාපතික0 වික$ෂ ඉල්ලීම�ට අනුව ඉන්දියානු හමුදා  �ණ්ඩායමක් ශ්රී ලං�ාක�

සංචාරය �රනු ඇති අතර  ඔවුන් දිවයිකන් වැදගත් ස්ථාන කවත සංචාරය �රනු ඇත .

ඔවුන් මහනුවර  දළදා  මාළිගාව  වැඳපුදා  ගැනීම  හා  ගාල්කල් සංචාරය  කිරීමටද

නියමිතය.  කමතරම් විශාල  ඉන්දීය  හමුදා  සාමාජි�යින් පිරිසක් ඔවුන්ක0 පවුකල්

සාමාජි�යින් සමඟ ශ්රී ලං�ාක� සංචාරය�ට පැමිණි ප්රථම අවස්ථාව කමය ක� .  ශ්රී



ලං�ා සහ ඉන්දීය හමුදා සාමාජි�යන්ක0 සංචාර කවනුකවන්  ඉන්දීය  ගුවන් හමුදාක� සී-

17 0කලාS3මාස්ටර් (C-17 Globemaster) ) ගුවන් යානා ලRා දී තික3. 

සංස්�ෘති� හා ඓතිහාසි� ස්ථාන කවත සිදු ක�කරන සංචාර වලට අමතරව හමුදා

සාමාජි�යින් හා ඔවුන්ක0 පවුල්වල සාමාජි�යින් අතර හමුවක්ද ඉන්දියාක�දී සහ ශ්රී

ලං�ාක�දී පැවැත්කවනු ඇත .  දැනටමත්  ඉතා ගැඹුරු සහ ශක්තිමත් සRඳතා පවතින

කදරක4 සන්නද්ධ හමුදා අතර කපෞද්ගලි� මිත්රශීලී සම්Rන්ධතා කගාඩනැගීමට කමම

සංචාර ඉවහල් වනු ඇත.

ශ්රී ලං�ාක� ඉන්දියානු මහ ක�ාමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා සහ ශ්රී ලං�ා යුධ

හමුදාපති ලුතිනන් කජනරාල් මකlෂ් කස්නානාය� මැතිතුමා ශ්රී ලං�ාවට පැමිකණන

ඉන්දීය හමුදා සාමාජි�යින් පිළිගැනීමට හා ඉන්දියාව Rලා පිටත් කවන ශ්රී ලං�ා හමුදා

සාමාජි�යින්ට සමුදීමට �ටුනාය� ජාත්යන්තර  ගුවන් කතාටුපලට පැමිණ සිටියහ .  එම

අවස්ථාක�දී ඔවුහු කමම වික$ෂ සංචාරය පිළිRඳව මහත් උද්කයාSගකයන් අදහස් දැක්වූ

අතර  එය සංවිධානය කිරීම පිළිRඳව සිය සතුට පළ �කලාSය. 
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