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புத்த கெயந்தி நன்னாளில் பிரதமர் நரரந்திர ரமாடி 

லும்பினிக்கு விெயம் 
 

புனித புத்த ஜெயந்தி தினமான 2022  மம மாதம்  16ஆம் திகதி புத்த 

ஜெருமானின் பிறெ்பிடமான லும்பினிக்கு  மாண்புமிகு பிரதமர ் நமரந்திர 

மமாடி அவரக்ள் விெயம் மமற்ஜகாண்டார.் மநொள பிரதமர ் மாண்புமிகு 

மேர ் ெகதூர ் தூொவின் அழைெ்ழெ ஏற்று இந்த விெயம் 

மமற்ஜகாள்ளெ்ெட்டிருந்தது. 

  

2. பிரதமர ் மமாடி  அவரக்ள்,  பிரதமராக 

லும்பினிக்கு மமற்ஜகாண்ட தனது முதல் விெயத்ழத, புத்த ஜெருமான் 

பிறந்த இடத்தில் அழமந்திருக்கும் புனித மாயாமதவி 

மகாயிலில் இடம்ஜெற்ற சிறெ்பு பிராரத்்தழனயுடன் ஆரம்பித்தார.் புத்தர ்

பிறந்த இடம் லும்பினி என்ெதற்கான முதல் கல்ஜவடட்ுச ் சான்றுகழளக் 

ஜகாண்ட வரலாற்றுச ் சிறெ்புமிக்க அமசாகத் தூழணயும் இந்திய மற்றும் 

மநொள பிரதமரக்ள்  ொரழ்வயிட்டனர.் 

  

3.  அத்துடன் லும்பினி மடாலய வலயத்தில் அழமக்கெ்ெடவுள்ள ஜெௌத்த 

கலாசாரம் மற்றும் மரபுகளுக்கான இந்திய சரவ்மதச 

நிழலயத்துக்கான “ஷிலன்யாஸ்” நிகை்விலும் (அடிக்கல் நாடட்ும் 

ழவெவம்) இரு தழலவரக்ளும் கலந்துஜகாண்டனர.்  புதுடில்லிழய 

தளமாகக்ஜகாண்டியங்கும் சரவ்மதச ஜெௌத்த சம்மமளனத்துக்கு 

ஜசாந்தமான நிலத்தில் இந்த நிழலயம் 

நிரம்ாணிக்கெ்ெடவுள்ளது.  பிராரத்்தழன மண்டெம், தியான 

நிழலயம், நூலகம், கண்காட்சி மண்டெம், உணவுசச்ாழல, மற்றும் ஏழனய 

அம்சங்களுடன் முழுழமயான ஓர ்உலகத்தரம் வாய்ந்த  நிழலயமாக இது 

உருவாக்கெ்ெடட்ுவருவதுடன் ஜெௌத்த யாத்திரிகரக்ள் மற்றும் சுற்றுலா 

ெயணிகளுக்காக திறந்துழவக்கெ்ெடவுள்ளது. 

  

4.  மநொள அரசாங்கத்தினால் ஒழுங்கழமக்கெ்ெட்டிருந்த 2566வது புத்த 

ஜெயந்தி நிகை்வுகளிலும் பிரதமர ் மமாடி அவரக்ள் 

ெங்மகற்றிருந்தார.் மதகுருமார,் மெராளரக்ள், அதிகாரிகள் மற்றும் ஜெௌத்த 

உலழக சாரந்்தவரக்ள் உள்ளிடட் ெல தரெ்பினர ் இந்நிகை்வில் 

கலந்துஜகாண்டிருந்த நிழலயில் அவரக்ளுக்கு மத்தியில் பிரதமர ் மமாடி 

அவரக்ள் உழர நிகை்த்தியிருந்தார.் மனிதாபிமானத்தின் ஒடட்ுஜமாத்த 



உருவகமாக புத்த ஜெருமான் உள்ளதாக பிரதமர ் மமாடி அவரக்ள் இங்கு 

குறிெ்பிட்டிருந்தார.் 

  

5.  ஜெௌத்தத்ழதெ் பின்ெற்றுெவரக்ளின் இதயங்களில் இந்தியா 

இழணயற்ற இடத்ழதெ் ஜெற்றுள்ளது. இந்தியாவிற்கும் இலங்ழகக்கும் 

இழடயிலான நிழலயான மக்கள் ஜதாடரப்ுகளில் ஜெௌத்த உறவுகள் ஒரு 

முக்கிய இடத்ழதெ் பிடித்துள்ளன. 2017 மம மாதம் இலங்ழகயில் 

நழடஜெற்ற 14வது சரவ்மதச ஜவசாக் ஜகாண்டாட்டங்களில் பிரதமர ் மமாடி 

அவரக்ள் பிரதம விருந்தினராக கலந்துஜகாண்டார.் இரு நாடுகளுக்கும் 

இழடயிலான வலுவான ஜெௌத்த உறழவ பிரதிெலிக்கும் வழகயில் 

இவ்வுறழவ மமம்ெடுத்துவதற்காக 15 மில்லியன் அஜமரிக்கஜடாலர ்

நன்ஜகாழட பிரதமரால் அறிவிக்கெ்ெடட்ுள்ளது.  மமலும், ஜவளியுறவு 

அழமசச்ர ் டாக்டர.்எஸ்.ஜெய்சங்கர ் அவரக்ள் 2022 மாரச் ்28 ஆம் திகதி 

இலங்ழகக்கான விெயத்ழத மமற்ஜகாண்டிருந்தமொது இந்த நிதியிழன 

ெயன்ெடுத்துவது ஜதாடரெ்ான புரிந்துணரவ்ு உடன்ெடிக்ழக 

ழகசச்ாத்திடெ்ெட்டிருந்தது. ஜெௌத்த மடாலயங்களின் 

புனரழமெ்பு/ நிரம்ாணம், ஆளுழமவிருத்தி ஜசயற்ொடுகள், புத்த 

தாதுக்கழள தரிசனத்திற்காக காடச்ிெ்ெடுத்துதல் உள்ளிடட் ெல்மவறு 

ஜசயற்ொடுகழள இலக்காகக்ஜகாண்டு இந்த நன்ஜகாழட 

வைங்கெ்ெட்டது. புத்தஜெருமான் மஹாெரிநிரவ்ாண நிழலழய அழடந்த 

குஷிநகருக்கான சரவ்மதச விமான மசழவயின் அங்குராரெ்்ெண 

விமானெ்ெயணமானது, இலங்ழகயின் ெல்மவறு ொகங்கழளயும் 

மசரந்்த கிடட்த்தட்ட 100 ஜெௌத்த குருமாரக்ளுடன் ஜமற்ஜகாள்ளெ்ெட்டழம 

இந்தச ்சந்தரெ்்ெத்தில் குறிெ்பிடத்தக்க விடயமாகும். 
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