
2016 ඔක්ත ෝබර් 29 වැනිදා ශ්රී කාවාතත ත ලිප්පලෙතකි 

ඇතෙරිවන් කාවා මීසතේ 

200වැනි සාවත්සර උත්සවතේ දී 

ශ්රී කාවාතත තවා එ  ක්සත් ජනෙද  ානාෙති වාර්යාකතේ 

නිතයෝජය ූ  ෙණ්ඩක ප්රධාාී  තරාබ්  ී  ිලලිනන් දැක්ූ  දදස් 

මූකාසනතේ සිටින ආචාර්ය  තේේ් මූ්, යාෙනතේ බිත ාපලතුො වන පූජය තවවසාායේ 
තවවතන්සන්, ජූඩ් සු ර්ශන් පියතුො, පූජය ෙක් තේ සියුමෙ තදනා, ෙලිප්තේ ිහිල නායවයන්, 
රජතේ සා සිවිලි සොජතේ නිතයෝජි යන් සා සියුම මිතුරන්තාන් දවසරි. 

ඇතෙරිවන් කාවා මීසෙ පිිලටුවීතේ  වවිශ  සාවත්සරය  සෙරන තේ දව්ථාතත  ඔබ 
සො  ක්වීෙන කැී ෙ වාසනාවක් තකස සකවමි..  ානාෙති දතුලි තව ාපල සා තවා එ 
 ක්සත් ජනෙද  ානාෙති වාර්යාකය තවනුතවන් ෙෙ ඔබන සුබ ෙ න ද ර තෙෙ තේෂ්ඨ 
උත්සවය සාවිධාානය ව   සියුම තදනාන ෙ ්තුති වරමි. 

තෙය කීෙ ද කින් වැදාත් උත්සවයක් තවි.  කිතුනුවන්න තෙය මුලි මි නාරිවරුන්තේ  
විශ්වාසයත් උවතයෝායත් සිිලෙත් වරන  දිනයක් තත. මුලි මි නාරිවරුන් ේ තදනාතාන් 
 ක් දතයක්  බා ඇති වාර් ාව වන “නිතවලිතේ ජර්නකතේ“ තෙත් සඳසන් තත. “තෙිල 
මි නාරි වනයුතු සඳසා විශාක දවවාශයක් තිතේ.  මි නාරිවරුන් 120වන ෙෙණ  තෙිල 
වැඩ ඇ ත්  තදවියන්තේ වචනය ජන ාවන කියා දීෙන තවතනක් නැ “ 

තවනත් රනවක දී  ක්සත් ජනෙද රජය  නිතයෝජනය කිරීතේ තාෞරවය ිලමිවී ඇති දෙ වැනි 
දයන තෙය ශ්රී කාවාව ඇතු බ තබාතසෝ රනවලි සො ඇති  ක්සත් ජනෙද සබඳ ාතත  ප්රබක 
ෙදනෙ වන ජන ාවන් ද ර බැඳීේ සැෙරීෙකි. ෙසුිහය ොසතේ ෙන ාාලික තවාටුතත  සියුම 
සාන්තුවරයන්තේ තවව්ථානතේ  ඇති තජෝන් ේකැක්තේ  තසාතසාන නැරඹීෙන දව්ථාවක් 
කැබුණි. ේකැක් ෙස ා ශ්රී කාවාතත ෙ මුවැනි තවාන්සලි සා වාණිජ නිතයෝජි යා තවි. ඔහු 
තෙෙ වාකීෙ බාර ාත්තත් 1850 දීය. ඒ දද දපි දනු්ෙරණය වරන සිවධිතයන් වසර 
34වන ෙසුවි. රජතේ නික නිතයෝජි යන් වන දෙ වැනි නිකධාාරීන්න වඩා  වැඩි වාකයක් 
ති්ත්  තදවියන් තවනුතවන් තසෝ විදයාව තවනුතවන් තසෝ ක ල කැී ෙන තසෝ නිර්භී වෙන 
තසෝ තකෝවය පුරා යමින් සබඳ ා තාාඩ නැගූ ඇෙරිවන් ජාතිවයන් සො සසඳන වින 
ජාතිතේ නික නිතයෝජි යන් වන දෙ වැනි පුවාකයන්   රේ වැදාත් තනාතත ය යන්න 
නිස ොී  ව දෙන සිිලෙත් වරි.   

මි නාරිවරුන් දධායාෙනය සා තසෞයය යන දාශවකන සැෙූ  දායවත්වතයන්, ආාෙ කුෙක් 
වුවත්, ප්රතයෝජන කැූ  උතුතර් ජන ාවතාන් තබාතසෝ තදතනකුන ද  තෙය දනු්ෙරණය ව  
යුතු දව්ථාවක් බව ෙතේ විශ්වාසයි. ෙෙ තබා ඳ තවතනක් තනාතත. තවන් සා්ව තීන් 
සා ආාේ සමුූ  වින ාැටුේ සා වැරදි වැනහීේ ඇති තත.  ත් වුවද, තෙිල ෙැමිණි 
මි නාරිවරුන් ඉටු ව  වාර්යයන් ද ර ඉාග්රිසී ප ොඨ රන්ථ තදෙ න ෙරිවර් නය කිරීෙ, 
ෙ මුවැනි තදෙ  ලා ා පුවත්ෙ  ආරේල කිරීෙ, ෙ මුවැනි තදෙ - ඉාග්රීසි ශේදතවෝ ය ෙ  



කිරීෙ සා ත ලිප්පලෙතකි යුනියන් විදයාකය, උවිවිලි බාප්වා ොසක සා ෙසුිහය වාරතේ ො 
යාෙනයන ෙැමිණි වින බැලීෙන ිහය ග්රීන් දනු්ෙරණ තරෝසක ආදී  ආය න  පිිලටුවීෙ 
සඳසන් ව  සැකිය. තෙෙ ක්රියාොර්ා සා ආය නවප්න් කැබුණු උරුෙය ධානාත්ෙව  වක් 
බව ෙතේ විශ්වාසයි. 

දවසාන වශතයන්  ක්සත් ජනෙද  රජතේ නිතයෝජි තයක් තකස තෙිල තෙී  සිටීෙන  
දෙ රව  තෙෙ සාවත්සරයන ො පුවාප්ව වශතයන් උනන්දු වන්තන් ඇි ද යන්න තෙිලදී 
තසළි ව  යුතුි.  ෙෙ, දවුරුදු 40 ක් ඉරානතේ ත්වය ව  තජෝන් සා රෑත්  ලිඩර් නේ 
ක්රි්තියානි මි නාරිවරුන්තේ,  මුනුපුතරක් තවමි. දදත් ෙන ‘තේසූන් ෙන තේෙ වරි‘ යන 
ගී ය ෆාසි ලා ාතවන් ාායනා ව  සැකිි. සැමුතවලි සා සැරිය්  නිතවලි, ඇතඩානිරාේ සා 
ඈන් ජූඩ්සන් සා සැමුතවලි සා තරාක්සනා තනා්  තෙන්  ෙතේ සී පයා සා ආච්චි ඔවුන් විශ්වාස 
ව  දරමුණක් තවනුතවන් ඔවුන්තේ ජීවි තේ තසාඳෙ වාකය වැෙ වත ෝය. ඔවුන්තේ තදෝ  
පිළිාන්නා ද රෙ තෙවැනි පුරු යන්තේ සා ්ත්රීන්තේ විශ්වාසයත්, ධධාර්යත්  ො දවන 
සිටින ජන ාවන ව  ත්වයත් දාය කිරීෙන දෙ සැෙන  ක් විය සැකිි. 

මිත්රවරුනි, තෙය  ක්සත් ජනෙදයත් ශ්රී කාවාවත් ද ර  සබඳ ාවක  නව සා දතපලක් ා 
සසා  වාකයකි. දර්ථාන්වි  සාිලඳීයාවක් ෙ  ෙදනේ ූ   වලි ෙවතින සාෙයක් සා 
ප්රජාවන් ද ර සුසාාතියක් තාාඩ නැගීෙන  රජය සා ජන ාව සො වනයුතු කිරීෙන  
දතපල  ානාෙති වාර්යාකය වැෙවී සිටී. තෙය දුෂ්වර වාර්යයක් බව දපි දනිමු. නමුත් 
ෙසුිහය ෙැි ොසතේ  තවා එ දි රාජය තලිවේ තජෝන් තවරී තෙත් ප්රවාශ වතයය.  “නියෙ 
සාෙය යනු යුවධාය තනාෙැති වීෙන වඩා වැඩි තදයකි. විතශ් තයන්ෙ සිවිලි ාැටුෙවන ෙසුව 
වලි ෙවතින නියෙ සාෙයක්  සඳසා ප්රතිවිතරෝධාය තනාව ප්රතිසන්ධාානය තෙෝ ණය වරන 
ප්රතිෙත්ති දවශය තත. තේ සඳසා සියුම ෙ පුරවැසියන්න සොන දිතිවාසිවේ තිබිය යුතු 
ද ර සැෙන සොන තාෞරවතයන් සැකකිය යුතු තත. කිසිතවකු න  ෙන් පින් රතයක් තසෝ 
යනත් වැසිතයක් යන සැඟීෙ ඇති තනාවිය යුතුය. ඒ සඳසා ජන ාව ොකනය වරන තනාව 
ජන ාව ආරක් ා කිරීෙන  ෙ බකය තයාදා ාන්නා සමුදාවක් දවශය තත. තේ සඳසා 
ඇතෙරිවාතත තේෂ්ඨ ජනාධිෙතිවරතයක් ූ  ඒබ්රසේ ප්න්වන් ප්රවාශ ව  ෙරිදි කිසිතවකුන 
වතත  තනාවරන සියලිකන්න දයානුවේොව දක්වන ජාතිතේ චිත්  පීඩා සුව ව  සැකි 
ප්රතිෙත්තියක් දවශය තත“ 

 ෙ ලාවාර්ථතයන්,  ක්සත් ජනෙදයත් ශ්රී කාවාවත් ද ර චිර්ථ සබඳ ාවක් තාාඩනැගීතේ 
නියෙ ආරේලය  තකස තබාතසෝ දතින්  සැකකිය සැකි සිදුවීෙක් දනු්ෙරණය වරන තෙෙ 
දව්ථාවන සසලාගී වීෙන ඉඩ ප්ර්ථාව කබා දීෙ ාැන සාවිධාාවයන්න නැව ත් ්තුති වරමි.  
ඔබ සැෙන ්තුතිි 

 

 


