2016 ඔක්ත ෝබර් 31 වැනිදා
මිලාගිරිය සාන්

පාවුලු තේවස්ථානතේ පැවැත්වූ

ඇතෙරිකන් ලංකා මීසෙ පිහිටුවීතේ
200වැනි සංවත්සර උත්සවතේ දී
තකාළඹ එක්සත් ජනපද









ානාපති අතුල් තකෂාප් දැක්වූ අදහස්

පූජය චාාර්ය තේේස් මූස්, විධායක තේවගැතිතුො, තගෝලීය තේවගැතිවරුන්තේ විධායක
කමිටුව
පූජය චාාර්ය දීනබන්ු  ේචාලා, තගෝියය තේවගැතිවරුන්තේ දුණු  චියයාු  විධායක
පූජය තේවසගායේ තේවතන්සන්, සාාපති
අති පූජය ු ියප් ද ිකතක්රා, හිපු  තකාළඹ ඇන්ේියකන් ිෂතෂාප්තුො
පූජය චියරි පි තපතර්රා, ්රී ලංකා තෙත ෝස්ස් සේතේලනතේ සාාපති
ලක්ෂාණි ප්රනාන්ු  ෙහත්මිය, ්රි ලංකා බබලබල් සොජතේ ෙහ තල්කේ
පූජය .බීබ තත්ව ාස්

පූජය පක්ෂතේ ගරු කපයුතු ියයලු ෙ තදනා, පල්ියතේ ගිහි නායකයන් හා ියයලු
මිතුරන්තගන් අවසරබල

ඇෙරිකන්
එක්වීෙප
ානාපති
සංවත්සර

ලංකා මීසෙ පිහිටුවීතේ ේවි ශ සංවත්සරය සෙරන තේ අවස්ථාතේ ඔබ සෙග
ලැීෙ වාසනාවක් තෙන් ෙ තගෞරවයක් තලස සලකමිබ තකාළඹ එක්සත් ජනපද
කාර්යාලය තවු තවන් ෙෙ ඔබ සැෙප සුබ ප න අ ර තෙෙ තේෂ්ඨ 200 වැනි
උත්සවය සංවිධානය කළ ියයලු තදනාප ෙ ස්තුති කරමිබ

නිවි ඉන්ේලන්ඩ් ප්රතේශතයන් පැමිණි පූජය සැුවතවල් නිතවල් ්රී ලංකාවප පැමිණි ුවල්ෙ
ඇෙරිකන් මිෂනාරිවරුන්තගන් තකතනක් තවබලබ අධයාපන චය න පිහිටුවීෙප 161ද දී
යාපනය අර්ධේවීපයප පැමිණි ඇතෙරිකාු  මිෂනාරිවරුන් අ ර නිතවල් පූර්වගාමිතයකිබ ඉ ා
ු ර බැහැර ියප පැමිණ තයෝධ චත්ෙ පරි යාගයක් කරමින් තෙෙ මිෂනාරි පවුල්, බබලබලය
පිළිබඳ දැු ෙ පැතිර වූතේ ඔවුන් සෙග ජීවත් වූ හා ඔවුන් තස්වය කළ ජන ාවප
ප්රාතයෝගික ප්රතිලාා ලැතබන සුවිතෂී  ඇෙරිකාු  ්රෙයකපබලබ
එක්සත් ජනපදතේ තේගවත් සංවර්ධනයප තේතු වූ වැදගත් සාධකයක් වූතේ අධයාපනය
නිසා යාපනය අර්ධේවීපය ු රා පාසල් පිහිටුවීතෙන් ඇෙරිකන් මිෂනාරිවරුන් බලාතපාතරාත්තු
වූතේ සොජීය ප්රතිසංස්කරණ තගන .ෙපත්, ු ගී බව තුරන් කිරීෙප තෙන් ෙ ජන ාවතේ
ජීවන ත්වය වැඩිස්යුු  කිරීෙපත් සහාය වීෙබලබ 161ද ස් ත ල්ියප්පතලබල පළුව ඇෙරිකන්
මිෂනාරි පාසල චරේා කිරීතේ ියප 1646 වන විප තදෙළ පාසල් එක ියය පහුණත් ඉංග්රීිය
පාසල් 1දුණත් විවෘ කර තිතේබ 1623 ස් ඇෙරිකන් ජාතිකයන් විියන් වඩ්ඩුතකාතෙබල හි
ෙෙකලු  තසෙතන්රිය පිහිටුවන ලද අ ර එහි පළුවවැනි විු හල්පතිවරයා වූතේ පූජය
චාාර්ය ෙැනිතයල් ු වර් යබ

නිේ ඉන්ේලන්ඩ්වියන් පැමිණි තෙෙ ස්රිෙත් ඇෙරිකන් ජාතිකයන් විියන් කාන් ාවන්ප
අධයාපනික අවස්ථා ලබා දීෙප වැදගත් පියවර ගණනාවක් ගන්නා ලදීබ . කාලතේ තෙය
ඉ ා විප්ලවකාරී
සංකල්පයක් වූ බව කිව යුතු තනාතේබ 1624 දී හැරියට් වින්ස්තලෝ
ෙහත්මිය විියන් චියයාතේ පළුව බාියකා තන්වාියක පාසල වූ උඩුවිල් බාියකා විදයාලය
පිහිටුවන ලදීබ 1620 දී උතුතර් පළුවවැනි ුවද්රණ යන්්රය ස්යත් කළ ඇෙරිකන් මිෂනාරිවරුන්
විියන් 1641 ස් ස්වබලතන් තදවැනි පැරණි ෙ ු වත්ප
වූ “තෙෝර්නින් ස්පාර්‘ ු වත්ප
චරේා කර තිතේබ
තනෝනාවරුනිබ ෙහත්වරුනි, අතප් ජන ාවන් අ ර සබඳ ාවල නියෙ නිර්ොණ කරුවන්
වන්තන් ඇෙරිකන් මිෂනාරිවරුන් හා විදයාඥයිබලන්, තවළන්න් හා සංාාරකයන්, කතුවරුන් හා
කලාකරුවන් බව තෙෙ 200වැනි සංවත්සර උත්සවය අපප ියහිපත් කරබලබ එක්සත් ජනපදය
හා ්රී ලංකාව අ ර ඇති ිකරස්ථ සේබන්ධතේ ප්රබල පදනෙ වන්තන් ශ වර්ෂ තදකක්
පෙණ ඈ ප විහිතදන අතප් ජන ාවන් අ ර ඇති සබඳ ාවන් බවප ඔබ ද ො සෙග එකඟ
වු  ඇ බල ිය මිබ අද දක්වා පවතින චය න හා අතනයෝනය වශතයන් ප්රතයෝජනවත් හවුල්
සංවිධාන ස්ථාපි
කළ එෙ ුවල් මිෂනාරිවරුන්තේ උරුෙතේ ප්රතිලාීනන් වුතේ 1446 ියප
එක්සත් ජනපද ානාපති කාර්යාලතේ තස්වය කළ ියයලු ගැහැු න් හා පිරිමින් යබ
164ද දී ්රී ලංකාවප පැමිණි සුප්රියේධ ඇතෙරිකාු  ගත්කතුවරතයුණ වූ ොක් ටූතේන්තේ
කියෙනක් ෙප තෙහිස් ියහි තේබ ඔහු කියා ියටිතේ “ විකිය ු ෂ්පවියන් පිරිු  නිවර් න
ෙහිෙයක ියහිනයක් බන් ස්වබලන හරහා ෙෘු  තලස හො යන්තන් හැඟීේ ු බුු  කරවන
ෙදනල පවනක්“ බවබලබ
මි්රවරුනි, වාසනාවකප තෙන් ්රී ලංකාව හරහා තේ ස්නවල නව ෙද පවනක් හො යන
අ ර අතප් රපවල් අ ර සබඳ ාවන්ප ද තෙය අතප්ක්ෂා සහග කාලයකිබ අර්ථාන්වි
සංහිඳියාවක් ෙ පදනේ වූ කල් පවතින සාෙයක් හා ප්රජාවන් අ ර සුසංගතියක් තගාෙ
නැගීෙප තෙෙ තපෞරාණික රතට් ජන ාවප සහාය වීෙප ්රී ලංකා රජය හා ජන ාව
සෙග ඉ ා සමීප ව කපයුතු කිරීෙප එක්සත් ජනපදය කැපවී ියටීබ
නුවත් පසුගිය ෙැබල ොසතේ තකාළඹ ස් රාජය තල්කේ තජෝන් තකරී ප්රකාශ කළ පරිස් තෙය
ු ෂ්කර කාර්යයක් බව අපි දනිුවබබ “නියෙ සාෙය යු  යුේධය තනාෙැති වීෙප වො වැඩි
තදයකිබ විතෂෂතයන්ෙ ියවිල් ගැටුෙකප පසුව කල් පවතින නියෙ සාෙයක්
සඳහා
ප්රතිවිතරෝධය තනාව ප්රතිසන්ධානය තපෝෂණය කරන ප්රතිපත්ති අවශය තේබ තේ සඳහා
ියයලු ෙ ු රවැියයන්ප සොන අබලතිවාියකේ තිිෂය යුතු අ ර සැෙප සොන තගෞරවතයන්
සැලකිය යුතු තේබ කිියවුණප ප ෙන් පිපස් රතයක් තහෝ යපත් වැියතයක් යන හැඟීෙ ඇති
තනාවිය යුතුයබ . සඳහා ජන ාව පාලනය කරන තනාව ජන ාව චරක්ෂා කිරීෙප ෙ
බලය තයාදා ගන්නා හුවදාවක් අවශය තේබ තේ සඳහා ඇතෙරිකාතේ තේෂ්ඨ
ජනාධිපතිවරතයක් වූ .බ්රහේ ියන්කන් ප්රකාශ කළ පරිස් කිියතවුණප ේතේෂ තනාකරන
ියයල්ලන්ප දයාු කේපාව දක්වන ජාතිතේ ිකත් පීො සුව කළ හැකි ප්රතිපත්තියක් අවශය
තේ“
එෙ අධයාශතයන්, එක්සත් ජනපදයත්, ්රී ලංකාවත් අ ර ිකරස්ථායී සබඳ ාවක්
තගාෙනැගීතේ නියෙ චරේාය තලස තබාතහෝ අතින් සැලකිය හැකි, මින් අවුරුු  තදසීයකප

තපර ියු වීෙක් අු ස්ෙරණය කරන තෙෙ අවස්ථාවප සහාාගී වීෙප ෙප චරාධනය කිරීෙ
ගැන සංවිධායකයන්ප නැව ත් ස්තුති කරමින් ෙතේ කථාව අවසන් කරමිබ ඔබ සැෙප
ස්තුතිබල

