
ර ොටරි සමොජය ඇමතීම 

2020 රෙබ වොරි 17 

හිල්ටන් ර ෝටලය  
 

දිස්ත්රික් අධිපති සස්ත්රනක අමරසිංහ මහතාසනණි, 

සරාටරි ජාතයන්තර සභාපති මාර්කක් ඩැනිසෙල් මැස ෝනි මහතාසනණි, 

සනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි,  
 

අද සන්යාසේ සමම සුවිසේෂී සදුවීම සැ සුම් කළ සස්ත්රනක සහ ඇ බාමා තරම් 

දුරබැහැර සට පැමිණ අප හා සම්බන්වූ මාර්කක් සවත මාසේ ස්ත්රුතිෙ ප  

කරනවා. කා ෙක් තිස්ත්රසස්ත්ර ශ්රී  ිංකාව ුළ සරාටරි සමාජසේ ඵ දායී 

ක්රිෙකාරීත්වෙ සමරනු වස්ත්ර අද සන්යාසේ ඔබ සමගින් සමසස්ත්ර එක්වන්නට 

 ැබීම මට සුටක්. 
 

වසර 90කට අධික කා ෙක් මුළුල්සල් සරාටරි සමාජෙ දිවයින පුරා සැ කිෙයුු 

මට්ටමක මානුෂීෙ දාෙකත්වෙක්  බාදී ඇති බව දැනගැනීසමන් මා සුටු වූවා. 

සබාසහෝ අවස්ත්රථාව  ඇමරිකානු ජාතිකයින්ට ද ශ්රී  ාිංකික සරාටරි 

සාමාජිකයින් සමගින් හවුසල් ක්රිොකරන්නට ඉඩ  ැබී තිසබනවා. සකාළඹ 

සරාටරි සමාජෙ විසන් පිළිකා වළක්වාගැනීම සහ මුල් අවධිසේදීම 

හඳුනාගැනීම සඳහා වන මයස්ත්රථානෙ දිෙත් කිරීමත්, පසුව ඇ බාමා හි 

බර්කමින්හැම් සරාටරි සමාජසෙන් එම මයස්ත්රථානසේ පිෙයුරු පිළිකා පරීක්ෂණ 

ඒකකෙට අවශ්ය කරන මැසමෝග්රැෆි සහ අතිධ්වනි ස්ත්රකෑනර්ක ෙන්රෙක් 

පරිතයාග කිරීමත්  වැනි සහසෙෝගීත්වසෙන් යුු ක්රිො  ුළින් සපන්නුම් 

සකසරන හවුල්කාරීත්වෙ සහ මිරත්වෙ ස ෝකෙ මුළුල්සල් ෙහපත් සවනසක් 

ඇතිකරන කාරකෙකු වශ්සෙන් සරාටරි සමාජෙ නම් දැරීමට සේු වී 

තිසබනවා. 

 

ස ෝකෙ මුළුල්සල් සාමාජිකයින් මිලිෙන 1.2ක් සහ සමාජ 35,000කට අධික 

සිංඛ්යාවක් ඇති සරාටරි සමාජෙට ස ෝකසේ සෑම තැනකම මිනිසුන් කරා 

ළඟාවී ඔවුන් එකමුු කිරීමටත් කල්පවත්නා සවනසක් ඇති කිරීමටත් සැබෑ 

හැකිොවක් තිසබනවා. ආසො සිංවර්කන බැිංකුව ඇස්ත්රතසම්න්ු කරන පරිදි 

ගණනින් 20,000ක් පමණ වන ශ්රී  ිංකාසේ ක්රිොත්මක සවිල් සමාජ සිංවිාන 

අතරට සහ ස ෝකසේ ක්රිොත්මක එවැනි සිංවිාන මිලිෙන ගනණක් අතරට 

සරාටරි සමාජෙත් ඇුළත් වනවා. සබාසහෝ අවස්ත්රථාව  සමම 'සවිල් සමාජෙ' 

විරුද් පාර්කශ්වෙක් සහෝ සතවැනි සද්ශ්පා න බ සේගෙක් වශ්සෙන් 

හඳුනාගනු  ැබුවත්  සැබැවින්ම 'සවිල් සමාජෙ' කිෙන්සන් සපාදුසේ උනන්දුව 

දක්වන කාරණා සහ සාමුහික ක්රිො මගින් එකට බැඳුනු පුරවැස ප්රජාවකටයි. 
 

සෑම වසරකම ස්ත්රසේච්ඡා පැෙ මිලිෙන 16ක් පරිතයාග කිරීමට ස ෝකසේ දස 

සදස සටින විවි පුද්ග යින්සේ ෙහ සච්තනා ඒක රාශී කරගැනීමට සමත් 

ප්රබ  සහ සනානැසසන හැකිොවක් සරාටරි සමාජෙ සුයි! තමන්ට හැකි 



සදෙක්, හැකි තැනකදී කිරීමට සොමුවීසමන් එකිසනකාසේ ජීවිතව  ෙහපත් 

සවනසක් ඇති කිරීමට මිනිසුන්ට හැකි බව සරාටරි සමාජෙ නිසැකවම 

සපන්නුම් කර තිසබනවා. 
 

සැබැවින්ම, ප්රජාව සක්න්ර කරගත් මු පිරීම් ඇති සවිල් සමාජ සිංවිානව  

වැදගත්කම වන්සන් සමෙයි. අසේ අනාගතෙ හැඩගැස්ත්රවීම සඳහා, වරකට එක් 

ප්රජාව බැගින් ස ෝකෙ මුළුල්සල්ම පුද්ග යින් එකිසනකා සමගින් සම්බන් 

කිරීසම් නිරතවන ජාතයන්තර සරාටරි සමාජෙටත් ශ්රී  ිංකා සරාටරි 

සමාජෙටත් මසේ සුබාශිංසන පිරිනමනවා. 
 

72 වසරකට සපර නිදහස  ැබූ දා පටන් ශ්රී  ිංකාවත් ඇමරිකා එක්සත් 

ජනපදෙත් අද්විතීෙ මිරත්වෙකින් බැසඳමින් සමාජසේ විවි අිංශ්ව  

කල්පවත්නා හවුල්කාරීත්ව ඇතිකරසගන තිසබනවා. අප සෙළුසදනාට සපාදු 

කාරණාව දී අසේ ප්රජාවන් එකිසනක සම්බන් කිරීම සඳහා එහිදී සවිල් 

සමාජ කර තිසබන දෑ සබාසහෝමයි. ඒ අතසර්ක ජාතයන්තර සරාටරි  සමාජෙ අප 

සදරසට් සමන්ම ස ෝකෙ මුළුල්සල්ම කල්පවත්නා සවනසක් ඇති කිරීම සඳහා 

තම දැඩි උනන්දුව සහ සනාපසුබස්ත්රනා වීර්කෙෙ කැපකර තිසබනවා. 
 

ඔසේ ඒ සෙළු වෑෙම් සවනුසවන් මම සවුදිෙ පුරන්නට කැමතියි: 
 

සරාටරි සමාජෙට හා සෙළු හවුල්කරුවන්ටත්, සකාළඹ නගරෙ සහ 

බර්කමින්හැම් නගරෙටත්, ශ්රී  ිංකාවට හා එක්සත් ජනපදෙටත්, සවුදිෙ පුරමු. 

සිංස්ත්රකෘතීන් එකට ො කිරීමටත්, සාමෙ සවනුසවන් කථා කිරීමටත්, සරෝග බිෙ 

ුරන් කිරීමටත්, ස ෝකෙ මුළුල්සල් ජිවිත වැඩිදියුණු කිරීමටත් ස ෝකෙ සකාසේ 

සටිෙත් ෙහපත් සවනසක් ඇති කිරීමට අනයයින් සපළඹවීමටත් එක්වන්ව 

ඉදිරිෙටත් වැඩකිරීමට අපට  ැසේවා. 
 

ස්ත්රුතියි 
 
 
 
 
 


