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ஊடக அறிக்கக 

 

ஜாதக ககதகள் ஒலிப்புத்தகத்தின்  

இரண்டாவது கதாகுதி கவளியீடு 

அதிவணக்கத்துக்குரிய சங்கமித்தத ததரி அவரக்ள் 

இந்தியாவிலிருந்து இலங்தகக்கு வருதக தந்ததைதய குறிக்குை் 

முகைாக 2022 டிசை்பர ்02 ஆை் திகதி இந்திய உயர ் ஸ்தானிகராலயதத்ின் 

கலாசாரப் பிரிவான சுவாமி விதவகானந்தா கலாசார நிதலயத்தில் 

நதைபபற்ற நிகழ்வில் “ஜாதக கததகள்”  சிங்கள பைாழி மூலைான 

ஒலிப்புத்தகத்தின் இரண்ைாவது பதாகுதி பவளியிைப்பை்ைது.  

ஜாதககததகள் பதாகுப்பிலிருந்து நன்பனறிக்கததகள் என்ற 

கருப்பபாருளின்கீழ் 50 ஜாதக கததகள் இந்த ஒலிப்புதத்கதத்ில் இலங்தக 

ைக்களுக்காக பதாகுக்கப்பைட்ுள்ளதுைன் கை்புலை் 

பாதிக்கப்பை்ைவரக்ளுக்காக விதசைைாக வடிவதைக்கப்பைட்ுள்ளதை 

குறிப்பிைத்தக்கது.  இந்த பதாகுப்பின் முதலாவது பாகை் இந்திய 

இலங்தக இராஜதந்திர உறவுகளின் 75ஆவது ஆண்டுநிதறவிதனக் 

குறிக்குை் முகைாக 2022 ஜூன் 14 ஆை் திகதி பபாசன் தபாயா தினதத்ன்று 

அநுராதபுரத்தில் உள்ள புனித ருவான்பவலி ைஹா தசயா வளாகத்தில் 

பவளியிைட்ுதவக்கப்பை்ைதை நிதனவில் பகாள்ளத்தக்கதாகுை்.   

2. அதி வணக்கத்துக்குரிய ைகாசங்கதத்ினர,் இந்திய உயர ்ஸ்தானிகர ்

தகாபால் பாக்தல, பிரிதவனாக் கல்வி  இராஜாங்க அதைசச்ர ் பகௌரவ 

விஜித தபருபகாை, பிரதி உயர ் ஸ்தானிகர ் விதனாத ் தக தஜக்கப் ைற்றுை் 

பகாழுை்பு பல்கதலக்கழகத்தின் சைகால இந்தியக் கற்தககளுக்கான 

நிதலயை், இரத்ைலாதனயிலுள்ள சிதலான் பசவிப்புலன் ைற்றுை் 

விழிப்புலனற்தறார ் பாைசாதல உள்ளிை்ை பல்தவறு நிறுவனங்கதளச ்

தசரந்்த பிரமுகரக்ளுை் இந்த நிகழ்வில் பங்தகற்றனர.்  

3. சுவாமி விதவகானந்தா கலாசார நிதலயை் ைற்றுை் பகாழுை்பு 

பல்கதலக் கழகத்தின் சைகால இந்தியக் கற்தககள் நிதலயை் 

ஆகியவற்றின் ஒன்றிதணந்த திை்ைைான ஜாதக கததகள் ஒலிப் புத்தகை் 

அதி வணக்கத்துக்குரிய ரை்புக்கதண சித்தாரத்்த ததரர ் அவரக்ளின் 

தைற்பாரத்வயுைனுை், களனி பல்கதலக் கழக இந்தி பைாழிக் கற்தககள் 

பிரிவின் ததலவர ் சிதரஸ்ை தபராசிரியர ் உபுல் ரஞ்சித் 



தகைவிதானகைதக, ைாக்ைர.்ைபிள்யூ.ஏ.அதபசிங்க, பிரபல 

பதாதலக்காை்சி ைற்றுை் வாபனாலி அறிவிப்பாளர ் திருைதி வத்சலா 

சைரதகான் உள்ளிை்ை பல்தவறு பிரமுகரக்ளின் பங்களிப்புைனுை்  

பதாகுத்து பவளியிைப்பை்ைது.  

4. அத்துைன், பபௌதத்ை் ைற்றுை் பபௌத்த ைரபுரிதைகள் பதாைரப்ாக 

நைத்தப்பை்ை சரவ்ததச  வினா விதைப்தபாை்டியில் பவற்றிபபற்று 

இந்தியாவிலுள்ள பல்தவறு நகரங்களிலுமுள்ள பபௌதத் தலங்களுக்கான 

5 நாள் சுற்றுலாவிதன பவற்றிகரைாக நிதறவுபசய்து நாடு 

திருை்பியவரக்தள இந்நிகழ்வின்பபாது உயர ் ஸ்தானிகர ்

சந்தித்திருந்தார.் இவ்பவற்றியாளரக்ள் தைது இந்திய பயணத்தின் 

தபாதான விருந்ததாை்பல் ைற்றுை் அன்பிற்காக இந்திய அரசுக்குை்  

ைக்களுக்குை் நன்றியிதன பதரிவித்தனர.் பிரிதவனா கல்வி இராஜாங்க 

அதைசச்ுைன் இதணந்து உயர ்ஸ்தானிகராலயை் ஏற்பாடு பசய்திருந்த 

இந்த வினாவிதைப் தபாை்டியில் சுைார ் 6000 பிரிதவனா ைாணவரக்ள் 

பங்குபற்றியிருந்ததை குறிப்பிைத்தக்கது.  

5. இந்த நிகழ்வில் உதர நிகழ்த்தியிருந்த உயர ் ஸ்தானிகர ் இந்த 

ஒலிப்புத்தகைானது இந்திய ைக்களிைமிருந்து இலங்தக ைக்களுக்காக 

வழங்கப்பை்ை தை்ை தானை் என விவரித்திருந்தார.் இந்த ஜாதகக் கததகள் 

இந்தியாவிைமிருந்து பபௌத்தத்தத பரிசாகப் பபற்ற முதல் நாடுகளில் 

சிறப்பான இைத்ததக்பகாண்டிருக்குை் இலங்தக உை்பை பல்தவறு 

நாடுகளுக்குை் இந்தியாவுக்குை் இதையிலான 

இரண்ைாயிரைாண்டுகளுக்குை் அதிககால பதழதைவாய்ந்த 

பநருக்கைான கலாசார உறவுகதள பிரதிபலிப்பதாகவுை் அவர ் சுை்டிக் 

காை்டியிருந்தார.் இதததவதள, இலங்தகயில் தை்ை ைற்றுை் பிரிதவனா 

கல்விக்கு வழங்குை் ஆதரவுக்காக இராஜாங்க அதைசச்ர ்பகௌரவ விஜித 

தபருபகாை அவரக்ள் இந்திய அரசாங்கத்திற்கு நன்றியிதனத் 

பதரிவித்திருந்ததை குறிப்பிைத்தக்கது.  

6. இந்திய இலங்தக ைக்களிதையிலான பிதணப்பிதன 

வலுவாக்குவதில் பபௌத்தை் மிகவுை் முக்கியைான வகிபாகத்ததக் 

பகாண்டுள்ளது. அத்துைன், இரு நாடுகளிதையிலுைான பபௌத்த உறதவ 

தைை்படுத்துவதற்காக 15 மில்லியன் அபைரிக்க பைாலர ் நிதி 

இந்தியாவால் நன்பகாதையாக இலங்தகக்கு வழங்கப்பை்ைது.   2021 

அக்தைாபரில் புனித 'வப் பபாயா' நாளில் இலங்தகயிலிருந்து புனித 

நகரைான குஷிநகருக்கு சரவ்ததச விைான தசதவயின் அங்குராரப்்பண 

தசதவ இைை்பபற்றிருந்ததை,   2021 அக்தைாபரில், வஸ்கடுவா ராஜகுரு 

ஸ்ரீ சுபூதி ைஹா விஹாதரயில் உள்ள புனித கபிலவஸ்து புத்த 

சின்னங்கள் இந்தியாவின் பல்தவறு நகரங்களில் தரிசனத்துக்காக 



தவக்கப்பை்டிருந்ததை உை்பை பல்தவறு திை்ைங்கள் இரு அயல் 

நாடுகளிதையிலுைான பநருக்கைான பபௌத்த பதாைரப்ுகதள 

சுை்டிக்காைட்ுை் பல்தவறு முக்கிய நிகழ்வுகளில் 

குறிப்பிைத்தக்கதவயாகுை்.  

 
************* 

ககாழும்பு 

03 டிசம்பர ்2022. 


