
ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය 

කොළඹ 

*** 

 

මාධ් ය නිවේදනය 

 

දේශබන්දු ආචාර්ය වජිරා චිත් රසේන මහත්මියට පද්ම ශ් රී සම්මානය 
පිරිනැමීම 

 

2020 වසර සඳහා ඉන්දීය ජනාධිපතිවරයා විසින් ආචාර්ය වජිරා චිත් රසේන 
මහත්මියට පිරිනමන ලද ‘පද්ම ශ් රී’ සම්මානය ඇය වෙත පිරිනැමීම, 2021 
නොවැම්බර් 17 වන දින අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති උත්සවයක දී අග් රාමාත් ය 
හා බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත් ය අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාගේ ප් රධානත්වයෙන් ශ් රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්  
ගෝපාල් බග්ලේ මහතා විසින් සිදු කරන ලදී. 
 

2.  2021 නොවැම්බර් 08 වැනි දින නවදිල්ලි නුවර රාෂ්ට් රපති භවන් හිදී ‘පද්ම 
සම්මාන ප් රධානෝත්සවයක’් පැවැත්වුණු අතර එහි දී ඉන්දීය ජනාධිපතිවරයා 
විසින් 2020 වසර සඳහා සම්මානලාභීන් වෙත උප ජනාධිපතිවරයා, ඉන්දීය අගමැති 
සහ අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් ඉදිරියේ පද්ම සම්මාන පිරිනැමූ බව සිහිපත් 
කළ හැකිය. ශ් රී ලංකාවේ කීර්තිමත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු වන ආචාර්ය වජිරා 
චිත් රසේන සහ දිවංගත මහාචාර්ය ඉන්ද් රා දසනායක යන මහත්මීහු පිළිවෙලින් 
නර්තනය සහ සාහිත් යය සහ අධ් යාපන ක්ෂේත් රයේ ඔවුන්ගේ විශිෂ්ට 
දායකත්වය වෙනුවෙන් ‘පද්ම ශ් රී’ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූහ. 
 

3.  ආචාර්ය වජිරා චිත් රසේන ප් රවීණ සම්ප් රදායික නර්තන ශිල්පිනියක්, 
නර්තන රචක ශිල්පිනියක් සහ ගුරුවරියකි.  ඇයගේ ජයග් රහණ වෙනුවෙන් ඇය 
ශ් රී ලංකාවේ ඉහළම ජාතික සම්මානයක් වන ‘දේශබන්දු’ ඇතුළු තවත් 
බොහෝ සම්මානවලින් ගරුබුහුමනට ලක් කර ඇත. නර්තනය ප් රවර්ධනය කිරීම 
සහ දෙරටේ -  විශේෂයෙන්ම උඩරට සහ ඔඩිසි කලා ආකෘතීන් මුසු කිරීම තුළින් 
ඉන්දු - ශ් රී ලංකා සබඳතා සාරවත් කිරීම සඳහා ආචාර්ය වජිරා මහත්මිය දැක්වූ 
සුවිශේෂී දායකත්වය “පද්ම ශ් රී” සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. ආචාර්ය වජිරා 
චිත් රසේන මහත්මියට 'පද්ම ශ් රී' සම්මානය භාර ගැනීමට ඉන්දියාවට යාමට 
නොහැකි වූ හෙයින් ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කොළඹදී  එය 
ප් රදානය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීය.  
 

4.        ‘පද්ම ශ් රී’ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ අනෙක් පුද්ගලයා වූ දිවංගත මහාචාර්ය 
ඉන්ද් රා දසනායක මහත්මිය කැලණිය විශ්වවිද් යාලයේ හින්දි විෂය පිළිබඳ 



කීර්තිමත් මහාචාර්යවරියෙකි.  ඉන්දියාවේ උපත ලැබීම හා ලක්නව් 
විශ්වවිද් යාලයේ ආදි ශිෂ් යාවක් වීම හේතුවෙන් ඇය හට ඉන්දියාව සමඟ සමීප 
ඇසුරක් පැවතිණි. ඇයගේ දියණිය වන වත්සලා දසනායක ඉෂ්ටවීර මහත්මිය 
නවදිල්ලි නුවර දී ඉන්දීය ජනාධිපතිවරයා අතින් ‘පද්ම ශ් රී’ සම්මානය ලබා ගත්තාය. 
 

5.        පද්ම සම්මානය යනු වාර්ෂිකව ජනරජ දිනයට පෙර ප් රකාශයට පත් කරන 
ඉන්දියාවේ ඉහළම සිවිල් ගෞරවවලින් එකකි. පද්ම විභූෂණ, පද්ම භූෂණ සහ 
පද්ම ශ් රී යන කාණ්ඩ තුනකින් පිරිනමනු ලබන සම්මාන, රාජ් ය සේවයේ අංගයක් 
සම්බන්ධ වන සියලුම ක් රියාකාරකම් හෝ විෂය ක්ෂේත් රවල ජයග් රහණ හඳුනා 
ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. මෙම වසරේ පද්ම සම්මාන බිම් මට්ටමේ 
ජයග් රාහකයින්ගේ ජයග් රහණ සහ විශිෂ්ටත්වය සමරනු ලැබ ඇති අතර, එබැවින් 
එය "මහජන පද්මය" ලෙස ප් රශංසාවට ලක් කර ඇත. 
  

6.        ආචාර්ය වජිරා චිත් රසේන මහත්මිය සහ දිවංගත මහාචාර්ය ඉන්ද් රා 
දසනායකමහත්මිය යන අයගේ පෞද්ගලික ජයග් රහණ ඉන්දීය රජය විසින් 
ඇගයීමට ලක් කිරීම ඉන්දියාව සහ ශ් රී ලංකාව අතර පවතින සංස්කෘතික බැඳීම් 
සනාථ කරයි. ඔවුන්ගේ පුරෝගාමී දායකත්වය තුළින් ආචාර්ය චිත් රසේන 
මහත්මිය සහ මහාචාර්ය දසනායක මහත්මිය ඉන්දියාව සහ ශ් රී ලංකාව අතර 
ජනතාව-ජනතාව අතර සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට මූලික වී ඇත.  ශ් රී 
ලංකාවේ කීර්තිමත් සංගීත විශාරදයෙකු වන ඩබ්ලිව්.ඩී. අමරදේව මහතා 2002 
වසරේ දී ‘පද්ම ශ් රී’ සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ බව සිහිපත් කළ හැකිය. 
 

*** 

 

කොළඹ  

නොවැම්බර් 17, 2021 


