
පස් වන ජාත්යන්තර යා�ගා දින සැමරුම
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ගරු අමාත්යවරුනි,

ශ � රී ලං�ා  ආරක්ෂ�  අංශන්හි සම්භාවනී  සාමාජි�

සාමාජි�ාවනි,

මිතුරු මිතුරිනි,

පස් වන ජාත්යන්තර යා�ගා දින සැමරුම සඳහා ඔබ සිළු ය2නා

පිළිගැනීමට ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු යවමි.  ජාත්යන්තර යා�ගා

දින යම් වනවිට යගා�ලී දින 2ර්ශනය; ය�ාටසක් බවට පත්ව

තිය>.  එ  යලා��ය; සෑම  අගනුවර� පායA සමරනු ලබයි .

යා�ගා ව්යාාම ජනතාව එ�ට එක් �රන බලයCගක් බවට

පත්ව තිය>. යලාව පුරා සිටින ජනතාව යා�ගා ව්යාාම කිරීමට

යපළඹී ඇති අතර ,  ඔවුන් එහි ඇති ප්රතිලාභ  හඳුනාගැනීමට

සමත්ව  තිය>.  එබැවින්ම  යා�ගා  ව්යාාම  ඔවුන්ය� එදියන2ා

ජීවිතය; ය�ාටසක් බවට පත්ව තිය>. 

යා�ගා  ව්යාාම  හිමාලය; විසූ ඍෂිවරුන්ට සීමා  වූ යුගක්

තිබිණ. යා�ගා පිළිබඳ එම වටිනා 2ැනුම් සම්භාර 2ැන් සාමාන්ය

ජනතාව  සඳහා  විවෘත  වී තිය> .  2ැනුම  නු එක් පිරිස�ට

පමණක් සීමා වූ වරප � රසා2ක් යනාවන බව අපය� විශ්වාසයි .

2ැනුම සාමාන්ය මිනිසා  යවත2  ගලා  ා  යුතු අතර 2ැනුමින්



ඔවුන් ශක්තිමත් �ළ යුතු .  එබැවින් අපය� ප � රත්න වන්යන්

යා�ගා ව්යාාම යගා�ලී වශයන් ප � රචලිත ව්යාපාරක් කිරීමයි. 

පටන්ජලී න ඉන්දිානු ඍෂිවරා විසින් සම්පා2න �රන ල2

යා�ගා සූත � ර යා�ගා ව්යාාම පිළිබඳ ඇති වැ2ගත්ම ග � රන්ථ

යලස  සැලයක්.  යා�ගා  සූත � ර  සහ  යබෞද්ධ  2ර්ශන  අතර

ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවක් ඇති බව  යබායහා�  විද්වතුන්ය�

අ2හසයි. යා�ගා සූත � රය; 2ක්වා ඇති සමාධිය; එක් එක් මට්ටම්

මගින් පිළිඹිබු �රන්යන් බුදු 2හයම් ඉගැන්වන ධ්යාන යි .  යමම

ඉගැන්වීම් ය2ය�හිම ඉගැන්යවන්යන් මිනිසාය� දු�ට යAතුව

යමා�හ යහවත් යනා2ැනුවත්�ම බවයි .  යා�ගා ව්යාාම අප ශ් 

යර්ෂඨ ජාතීන් ය2� අතර යපාදු උරුමය; වැ2ගත් ය�ාටසකි. 

යමම  වර්ෂය;දී අපය� යා�ගා  දින  සැමරුම  ආරම්භ  �යh

�ැලණි  විහාරස්ථානය; අතිපුජ්ය මහානා�  ස්වාමීන්

වහන්යස්ලාය� හා  අනුනා�  ස්වාමීන් වහන්යස්ලාය�

ආශිර්වා2 ලබා ගනිමිනි. අපය� සමාජ මාධ්ය ජාල ඔස්යස් අප

විසින් ඉදිරිපත් �රන ල2 යා�ගා අභියා�ගට ලැබූ උද්යා�ගිමත්

ප්රතිචාර පිළිබඳව2 අපි ඉතාමත් සතුටට පත් යවමු . යමම දුෂ්�ර

�ාලය;දී සාම යගන ඒම සඳහා යා�ගා ව්යාාම වලට වැ2ගත්

�ාර්භාරක් ඉටු �ළ හැකි. අ2 අපත් සමඟ එක් වී සිටින ශ්රී

ලං�ායC ප්රවීණ යා�ගා උපයද්ශ�න්ය� සහා ඇතිව සාම

හා සහජීවනය; පණිවුඩ අඛණ්ඩව පැතිරවීමට අපි අයvක්ෂා

�රමු.

ශ්රී ලං�ාව සමඟ අපට ඇත්යත් සුවියශ්ෂි සබඳතාවකි. පාස්කු ඉරි2ා

ප්රහාරයන් පසුව,  ශ්රී ලාංකි� ජනතාව සමඟ සහයා�ගිතාව පළ



කිරීම සඳහා ශ්රී ලං�ායC සංචාර �රන ලැබූ පළමු වියද්ශී

නා�ා වූය; ඉන්දී අග්රාමාත්යතුමායි. එතුළින් පිළිබිඹු  වන්යන්

ශ්රී ලං�ාව නැවත අභිමානවත්ව නැගී සිටිනු ඇතැයි න අපය�

2ැඩි විශ්වාසයි.

මිත � රවරුනි,

අප  යබදීමට  උත්සහ  �රන  බලයCගන් පිළිබඳව  අප

සැලකිලිමත් වි යුතු .  යා�ගා තුළින් එ�මුතු බව අපට කිා

ය2න්යන් නම් ජිහාඩ් ත � රස්තවා2  අපට  පවසන්යන් එහි ප � 

රතිවිරුද්ධ  ය2යි.  යමම  ජිහාඩ් මතවා2  අප  සැමට  යපාදු

තර්ජනකි.  යමම  එදිරිවාදී මතවා2න්යගන් අප  ජනතාවය�

මනස මු2වා ගත යුතු යC .  අප එක් �රනා බලයCගන් තව

තවත් ශක්තිමත් �ළ යුතු �ාල එළඹ තිය>. එ�මුතු බව අපය�

ශක්ති වනු ඇති අතර යබදී සිටීම අපය� දුර්වලතාවක් වනු

ඇත. 

නුවණැති පුද්ගලයකු වරක් ප � ර�ාශ  �ළ  පරිදි ,  “අනාගත

ආශ්වාස  �රන්න.  අතීත  ප � රාශ්වාස  �රන්න.  එයස් හුස්ම

ගන්න...” අවසානය;දී ජීවිත නු හුස්මක් පමණි.

ස්තූතියි..


