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නිදහස් දින දේශනය 2022  
 
අති පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයයන් අවසරයි, 
යසසු පූජා ප්රසාදීන්  වහන්යසේලායගන් ද අවසරයි, 
ගරු අග්රාමාතයතුමනි, 
ගරු කථානායකතුමනි, 
ගරු අග්රවිනිශේචයකාරතුමනි, 
ගරු විපක්ෂනායකතුමනි, 
ගරු අමාතයවරුනි, ගරු ආණ්ඩුකාරවරුනි, 
ගරු රාජය අමාතයවරුනි,  
ගරු පාර්ලියේන්තු මන්ීවරුනි, 
ගරු තානාපතිවරුනි, මහ යකාමසාරිසේවරුනි, 
ජනාධිපති යේකේතුමා ප්රධාන සියලුම රාජය නිලධාරීනි, 
ආරක්ෂක මාණ්ඩඩික ප්රධානී, සහ යුද්ධ හමුදාධිපතිතුමනි, 
නාවික හමුදාධිපතිතුමනි, ගුවන් හමුදාධිපතිතුමනි, යපාිසේපතිතුමනි, 
සිවිේ ආරක්ෂක යදපාර්ලතයේන්තුයේ අධයක්ෂ ජනරාේතුමනි, 
සේභාවනීය අමුත්තනි,  
රණවිරුවනි, 
සියලු ශ්රී ලාංකික  සයහෝදර සයහෝදරියනි, 
ආදරණීය දූ දරුවනි. 
 
නිදහසේ රටක යගෞරවාන්විත පුරවැසියයක් යලස ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය යවනුයවන් 
ඉතිහාසය පුරා විවිධ රටවල ජනතාව අරගල කර තියෙනවා, සටන් වැදී තියෙනවා, 
විශාල පරිතයාගයන් සිදු කර තියෙනවා.  
 
ශ්රී ලංකායේත් වසර 2500කට වැඩි ඉතිහාසය තුළ විවිධ කාල වකවානුවල දී වියද්ශ 
ආක්රමණිකයන්ට එයරහිව සටන් කළ දුටුගැමුණු, වළගේො, මහා පැරකුේො, විජයොහු, 
සයවනි පැරකුේො වැනි යරේෂේඨ රජවරු වියද්ශිකයන්යගන්  රට මුදා යගන එක්යසේසත් 
කළා.  
 
අවසාන වශයයන් වසර 450 ක පමණ කාලයක් පැවති යුයරෝපීය යටත් විජිත 
පාලනයන්යගන් අයේ රට නිදහසේ වී දැනට වසර 74ක්  යවනවා. නිදහසින් පසුවත් දශක 
3 කට ආසන්න කාලයක් ත්රසේතවාදී ක්රියාදාමයක් හරහා යේ රට යදකඩ කිරීයේ 
උත්සාහයකට එයරහිව සටන් කරන්නට අපට සිදු වුනා. 
 
අද වන විට  ශ්රී ලංකාව නිදහසේ, සේවවරී, ප්රජාතන්ත්රවාදී  රටක්. අප එහි අභිමානවත් 
පුරවැසියන්. 
 
ඉතිහාසය පුරා විවිධ අභියයෝගයන්ට මුහුණ යදමින් අයේ රටට පූර්ලණ නිදහස 
ලොගැනීමට සහ ලො ගත් නිදහස තහවුරු  කිරීමට ඇප කැප වුනු සියලු යද්ශයේමීන්ට 
මයේ යගෞරවය යේ අවසේථායේ පුද කරනවා. 
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ජාති, ආගේ යේදයකින් යතාරව සෑම ශ්රී ලාංකික පුරවැසියයකුටම අද රයේ ඕනෑම 
ප්රයද්ශයක නිදහසේව, සුරක්ිතව ජීවත් වීයේ අයිතිය තියෙනවා. තමන් කැමති ආගමක් 
ඇදහීමට නිදහස තියෙනවා. සේවාධීන මතයන් දැරීයේ හා අදහසේ ප්රකාශ කිරීයේ නිදහස 
තියෙනවා. රට තුළ සේපූර්ලණ මාධය නිදහසක් තියෙනවා. ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට 
පූර්ලණ ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමයේදයක් හරහා තම මහජන නියයෝජිතයන් පත්කර 
ගැනීමටත්, කැමති අයට යද්ශපාලන ක්රියාවියට හා රාජය පාලනයට සේෙන්ධ වීමටත් 
නිදහස තියෙනවා. 
 
යමය අප සියලු යදනායේ ම සතුටට හා අභිමානයට යහේතුවක්. 
 
නිදහසේ, ප්රජාතන්ත්රවාදී රටක වැසියන් යලස අප සියලු යදනාටම අයිතිවාසිකේ 
තියෙනවාක් යමන්ම වගකීේ ද තියෙනවා.  
 
ලැබූ නිදහයසන් උපරිම ප්රයයෝජන ලැයෙන්යන් සියලු යදනාම රට යවනුයවන් තම 
වගකීේ ඉටු කරන විටයි. වගකීේ ගැන අමතක යකාට අයිතිවාසිකේ ගැන පමණක් කතා 
කිරීම සුදුසු නැහැ.  
 
රටක නිදහස වඩාත් අර්ලථවත් වන්යන් එම රට, සමාජ, යද්ශපාලන හා ආර්ලීක යන 
සියලු අංශවින් ශක්තිමත් වූ විටයි. ඒ සඳහා සක්රීයව දායක වීයේ අවසේථාව රජයට 
වයේම ජනතාවටත් තියෙනවා.  
 
රටක් නිසි දිශානතියකට යමයහයවීයේ දී ඒ සඳහා රයේ සියලු යදනායේ ම සහාය 
ෙලායපායරාත්තු විය යනාහැකි ෙව අපි දන්නවා. යවනසේ යනාවන අය යදස ෙලා රයේ 
අනාගත අභිවෘද්ධිය යවනුයවන් අප සැලසුේ යකාට ඇති යද්වේ අතහැර දමන්නට අප 
සූදානේ නැහැ. අයේ අරමුණ රට යවනුයවන් නිවැරදි යද් කිරීම මිස සියලු යදනාම සතුටු 
කිරීම යනායවයි. 
 
අනාගතය යදස සුෙවාදී ව ෙලන ධනාත්මක චින්තනයකින් පමණයි අපට අයේ ඉදිරි 
ගමන සාර්ලථක කර ගත හැක්යක්. ජයග්රාහී ගමනක් යවනුයවන් අවශය කැප කිරීේ 
කයළාත් පමණයි අපට මුහුණ යදන්නට වන අභියයෝග ජයගත හැක්යක්.   
 
අසුෙවාදීන් යලෝකය යවනසේ කරන්යන් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා හැකියාවක් ඇත්යත්ත් 
නැහැ. ප්රශේනයකට විසඳුමක් ඉදිරිපත් යනායකාට වියේචනය කරන්නට පමණක් පුරුදු වී 
ඇති  අයට අනාගතය ගැන දැක්මක් නැහැ.  
 
රටක නායකයයකුට යොයහෝ දුෂේකරතා, විපත්, ගැටලු හා අභියයෝගවලට 
නිරන්තරයයන් මුහුණ යදන්නට සිදු යවනවා. දැක්මක් කරා කණ්ඩඩායමක් යමයහයවීම 
පහසු නැහැ. යකතරේ යහාඳ අරමුණක් යවනුයවන් වුවත් පවතින ක්රමයේදයන් යවනසේ 
කිරීම පහසු නැහැ. යේ කාරණාවල දී යද්ශීය යමන්ම වියද්ශීය ෙලයේගත් අපට 
එයරහිව සංවිධානය යවනවා. සමහර විට ඔෙ අවට සිදුයවන සෑම යදයක්ම ඔෙට 
එයරහිව සිදුවන කුමන්ත්රණයක් යමන් යපයනන අවසේථා තියෙනවා.  
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ජනතාව නායකයන්යගන් ෙලායපායරාත්තු වන්යන් යේ සියලු අර්ලුද කළමනාකරණය 
කරයගන රට ඉදිරියට යමයහයවීම මිස ප්රශේනවින් පළා යාම යනායවයි. ඒ සඳහා 
අවශය කරන ධනාත්මක මානසිකත්වය අප සතුව තියෙනවා. රට මුහුණ යදන ඕනෑම 
අභියයෝගයක් ජය ගැනීමට අවශය කරන නායකත්වය ලො දීමට මම හැමවිටම 
සූදානේ.  
 
යලෝකය යවනසේ කයළත්, යවනසේ කරන්යන්ත් ධනාත්මක අදහසේ තියෙන, අනාගතය 
යදස සුෙවාදී ව සිහින දැක ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්නට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් 
විසිනුයි. යේ ෙව ඉතිහාසය පුරාම අපට යපයනනවා.     
 
සෑම දියුණු රටකම සමාජ ප්රගමනයට යහේතු වූයේ ඒ රටවල නායකයන්යේ හා 
ජනතාවයේ තිුණ සුෙවාදී අදහසුයි.   
 
අතීතයේ අයේ රජවරුත් රුවන්වැි සෑය, යේතවනාරාමය, අභයගිරිය වැනි සුවිසේ 
නිර්ලමාණ කයළේ එවැනි සුභවාදී චින්තනයකිනුයි. මින්යන්රිය වැව, කලා වැව, පරාක්රම 
සමුද්රය, යයෝධ ඇළ වැනි නිර්ලමාණ කළ විශිෂේට වාරි තාක්ෂණයක් එදා අපට තිුණා. 
සීගිරිය වැනි නගර නිර්ලමාණ අදත් යලාව විසේමයට පත් කරනවා. ලංකාව පුරාතන 
යලෝකයේ සුප්රකට ම නාවික යක්න්ද්රසේථානයක්. එදා අපට එවැනි යද් කරන්නට 
පුළුවන්කම තිුණා නේ අනාගතයේත් යලෝකය සමඟ තරඟ කරන්නට අපට පුළුවන් 
විය යුතුයි.  
 
ඒ සඳහා අතයවශයම සාධකය වන්යන් අපි අප ගැන තෙන විශේවාසයයි. 
 
දුෂේකර කාල හැමදාමත් ඒ යලසම පවතින්යන් නැහැ. දුෂේකර කාලවලට මුහුණ දීමට 
ශක්තිමත් මිනිසුන් අවශයයි. ඒ නිසා අන් අයව මානසිකව වේටන කිසියවක් යේ 
අවසේථායේ සමාජයට කරන්යන් උපකාරයක් යනායවයි. ඒ නිසා අපි සියලු යදනාටම 
විශාල වගකීමක් තියෙනවා, යේ අර්ලුදයන්ට සාර්ලථකව මුහුණ දීම සඳහා අවශය 
ධනාත්මක චින්තනය රට තුළ යගාඩනගන්නට.  
 
මෑතකාලීන ඉතිහාසයේත් අපි ෙරපතල ගැටලු වලට මුහුණ දී ඒවාට විසඳුේ යසායා 
යගන තියෙනවා. ත්රසේතවාදය කිසි විටක යුද්ධයකින් පරාජය කළ යනාහැකිය කියා එදා 
සර්ලව අසුෙවාදීන් දිගින් දිගටම කියද්දී යජනරාේ යඩන්සිේ යකාබ්ෙෑකුව, යජන රාේ 
විජය විමලරත්න වැනි අභීත හමුදා නායකයන් ත්රසේතවාදය පරාජය කළ හැකිය යන 
ධනාත්මක චින්තනය ඔවුන් යටයත් සටන් කළ හමුදා නිලධාරීන්ට කා වැද්දුවා. 
පසුකාලීනව නිවැරදි යද්ශපාලන නායකත්වයක් යටයත් වසර 3 1/2 ක වැනි යකටි 
කාලයක් තුළ ත්රසේතවාදය සේපූර්ලණයයන්ම පරාජය කරන්නට අපට හැකි වුයන් අයේ 
හැකියාවන් ගැන අප තුළ තිබූ විශේවාසය නිසායි.  
 
අප වර්ලතමානයේ මුහුණ යදන අර්ලුද කිසිවක් දීර්ලඝකාලීන ගැටලු යනායවයි. සුෙවාදී 
ප්රයේශයකින් අපට යේ ගැටලුවලට පිළිතුරු යසායන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ වැඩ 
පිළියවළ ඉක්මන් කර ගැනීම සඳහා අප සෑම යකයනකුට ම කළ හැකි වැඩ යකාටසක් 
තියෙනවා. තම වගකීම නිසි යලස ඉටු කිරීයමන් අපි සියලු යදනාම රට යවනුයවන් 
අයේ උපරිම දායකත්වය ලො යදන්නට උත්සාහ කළ යුතුයි.   
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යකාවිඩ් -19 වසංගතය පාලනයට එකම විසඳුම එන්නත්කරණය ෙව අපි කේ යේලා 
ඇතුවම වටහා ගත්තා. ඒ අනුව ඉලක්කගත ජනගහනයයන් 85% කට වැඩි 
ප්රමාණයකට එන්නත් මාත්රා යදකම ලො දී, යරෝග තත්ත්වය පාලනය යකාට, සාමානය 
ජන ජීවිතය යළි ආරේභ කරන්නට අපට හැකි වී තියෙනවා. යේ අවසේථාව වන විටත් 
ජනතාවට උත්යේරක මාත්රාව ද ලො දීම සඳහා අවශය කරන සියලු ම එන්නත් 
ලංකාවට යගන්වා අවසන්.  
 
ලංකාව වර්ලතමානයේ මුහුණ දී තියෙන ආර්ලික ගැටලුවලට යහේතු යසායමින් වසර 
ගණනාවක් ආපසේසට යාමට වඩා කායලෝචිත වන්යන් ඒ සඳහා යකටිකාලීන යමන්ම 
දිගුකාලීන විසඳුේ යසවීමයි. රජයක් වශයයන් අපි අවධානය යයාමු යකාට තියෙන්යන් 
ඒ සඳහායි. 
 
ලංකායේ ආර්ලිකය ශක්තිමත් කිරීමට නේ අපි කෘිකර්ලම, කර්ලමාන්ත හා යසේවා යන 
අංශ තුනම දියුණු කළ යුතුයි. යද්ශීය නිෂේපාදනය දිරි ගන්වන ගමන්ම අපනයන 
ආදායම වැඩි කරගත හැකි මාර්ලග ගැන වියශේෂ අවධානයක් යයාමු කළ යුතුයි. යේ 
සේෙන්ධයයන් වූ අයේ ජාතික ප්රතිපත්ති ඉතාමත් පැහැදිි වුනත් ඒවා ක්රියාවට 
නැංවීයේ දී මීට වඩා ක්රියාශීලී දායකත්වයක් සෑම ක්යෂේත්රයකම තිබිය යුතුයි.  
 
අයේ රයේ සංවර්ලධන ක්රියාවියේ දී ආයයෝජන අතයවශය ම සාධකයක්. ආයයෝජන 
දිරිගැන්වීමට රජය හැමවිටම කටයුතු කරන අතර, අපට යද්ශීය ආයයෝජන යමන්ම 
වියද්ශීය ආයයෝජනත් අවශයයි. වියශේෂයයන්ම මහා පරිමාණ වයාපෘති, නවීන තාක්ෂණ 
දැනුම අවශය වන කර්ලමාන්ත, යගෝලීය යවළඳයපාළ අවසේථා අපට විවෘත කරන නව 
වයාපාර ආදිය සඳහා වියද්ශීය ආයයෝජන වැදගත් යවනවා. යද්ශපාලන අරමුණු 
මුේකරයගන යද්ශීය යහෝ වියද්ශීය ආයයෝජනවලට එයරහිව වැරදි මත ජනගත 
කරන්නට උත්සාහ කරන පිරිසේ ගැන ජනතාව වඩාත් පරීක්ෂාකාරී විය යුතුයි. 
 
වයවසායකත්වය දිරිමත් යනායකාට, වයවසායකයන්ට ඇති ොධා ඉවත් යනායකාට, 
අපට ආර්ලික සංවර්ලධනය කඩිනේ කරන්නට ෙැහැ. විවිධ අවදානේ මැද්යද් තමන්යේම 
කියා වයාපාරයක් ආරේභ යකාට තවත් අයට රැකියා හා ආදායේ ඉපයීයේ අවසේථා ලො 
යදන වයවසායකයන්ට මීට වඩා යගෞරවයකින් හා මිත්රශීලී යලස සැලකීමට අපට 
වගකීමක් තියෙනවා. රයේ සංවර්ලධනයට වයවසායකයන්යේ දායකත්වය යහාඳින් 
වටහා යගන පවතින නීතිමය රාමුව තුළ ඔවුන්ට අවශය සියලු උපකාර කඩිනමින් 
කිරීමට රාජය නිලධාරීන් කටයුතු කළ යුතුයි. වයාපාර ියාපදිංචි කිරීයේදීත්, 
ආයයෝජනයන් සඳහා අනුමැතීන් ලො දීයේදීත්  සිදුවන විශාල ප්රමාදයන් වළක්වාලීමට 
කටයුතු කිරීම හරහා රයේ සමසේත ආර්ලික ක්රියාවිය වඩාත් සක්රීය කිරීමට පුළුවන්. 
 
වඩා ඵලදායී පුරවැසියයක් බිහි කිරීම සඳහා අධයාපන ප්රතිසංසේකරණ රාශියක් යේ 
අවසේථායේ රයේ සිදු යවමින් පවතිනවා. පාසේ අධයාපනය අවසන් කරන සෑම 
දරුයවක් ම රයේ ආර්ලික ක්රියාවියට දායකත්වයක් ලො දිය හැකි ශිේපයක් යහෝ 
කර්ලමාන්තයක් ප්රගුණ කරන්නට උත්සාහ ගත යුතුයි. තමන් යතෝරාගත් ක්යෂේත්රය තුළ 
තම දැනුම වැඩිකර ගැනීමට යමන්ම හැකි නේ වෘත්තීය සුදුසුකේ ලො ගැනීමට 
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උත්සාහ කළ යුතුයි. ඒ හරහා රයේ ආර්ලික ක්රියාවියට ඍජුව ම දායක වීමට ඔෙට 
අවසේථාව ලැයෙනවා. 
 
යගාවිපයළේ, කේහයේ, වැඩයපායළේ දහදිය යහළන වැඩ කරන ජනතාව රයේ 
ආර්ලිකයට සක්රීය දායකත්වයක් ලො යදනවා. ඒ සියලු යදනාට මයේ යගෞරවය 
පිරිනමනවා.  
 
රටට වියද්ශ විනිමය සපයන වියදසේගත ශ්රී ලාංකිකයන් අපට විශාල සේපතක්. පසුගිය 
කාලයේ ඔවුන් රට යවනුයවන් යපරට පැමිණ විශාල කැප කිරීේ කරමින් අපට 
සහයයෝගය දුන් ආකාරය අපට අමතක වී නැහැ. ඔවුන් නිරන්තරයයන් අයේ 
ආර්ලිකයට ලො යදන ශක්තිය අප ඉතාමත් අගය යකාට සලකනවා. මම ආරාධනා 
කරනවා, සියලු ම වියදසේගත ශ්රී ලාංකිකයන්ට තම උපන් බියේ ආයයෝජනය කරනා 
යලස. එමගින් රයේ අනාගතය යගාඩනැගීමට තවදුරටත් සක්රීය ව දායක වන්නට ඔෙට 
අවසේථාව ලැයෙනවා. 
 
අප හමුයේ ඇති අභියයෝග ජය යගන අයේ අනාගත ඉලක්ක සාර්ලථකව ඉටු කර ගැනීමට 
නේ අප සියලු යදනාටම යවනසේ වන්නට සිදු යවනවා. අප සියලු යදනාටම ඒ සඳහා යේ 
කැප කිරීේ කරන්නට සිදු යවනවා. ඒ සඳහා අවශය කරන ආදර්ලශය යදන්නට රයේ 
ජනාධිපතිවරයා යලස මම සූදානේ. දැනටමත් මා එය හැකි උපරිම මේටයමන් ඉටු 
කරනවා. මා ඉේලා සිටිනවා සියලූම මැති ඇමතිවරුන්, හා අයනකුත් 
යද්ශපාලනඥයින්යගන්, රටට ආදර්ලශයක් වන ආකාරයට හැමවිටම කටයුතු කරන්නට 
කියා. ඔෙ ජනතාවට ඒ ආදර්ලශය සපයනවා නේ, රයේ ෙහුත රයක් ජනතාව ඔෙව 
අනුගමනය කරාවි. 
 
යද්ශීයත්වය අගයන, රයේ සේවවරීත්වය සුරකින ජාතික නායකත්වයකට එයරහි  
ෙලයේග ඉතා සූක්ෂම යලස  විවිධ යොරු ප්රචාර හරහා ජනතාව යනාමග යවන්නට 
කටයුතු කරනවා. මා ඉේලා සිටිනවා යේ රයේ ජනතාවයගන් සැමවිටම විචාර 
ුද්ධියයන් කටයුතු කරන්නට කියා.  දත්ත මත පදනේව කරුණු විමසා ෙලා, සතයය 
හඳුනා යගන තීන්දු තීරණ ගන්නවා නේ කිසියවකුට ජනතාව යනාමග යවන්නට ෙැහැ.   
  
අනාගත පරපුර යවනුයවන් දිනූ නිදහස සැම විටම සුරකින ෙවටත්, අයේ රයේ ඒකීය 
ෙව, යභෞමික අඛණ්ඩඩතාව හා සේවවරීත්වය ආරක්ෂා කරන ෙවටත්, රාජය නායකයා 
වශයයන් මම ප්රතිඥා දී තියෙනවා. ඒ ප්රතිඥාව අප හැම විටම සුරකිනවා.  
 
සංසේකෘතික නිදහස සෑම ජන වර්ලගයකටම වැදගත්. වසර දහසේ ගණනක ඉතිහාසයක් 
ඇති පාරේපරික සිරිත් විරිත්, සාරධර්ලම හා අයේකම ආරක්ෂා කිරීම මූික වගකීමක් 
යලස අපි සලකනවා. පසුගිය කාලයේ විවිධ තර්ලජනයන්ට ලක්වී විනාශ යවමින් තිුණ 
පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් ඇති සේථාන ආරක්ෂා යකාට ඒවා වැඩි දියුණු කරන්නට අප 
කටයුතු යකාට තියෙනවා. 
 
අපි නීතියේ ආධිපතය සුරකින, ජාතයන්තර සේමුතීන්ට ගරු කරන රටක්. පටු අරමුණු 
මුේ කරයගන ලංකාවට විවිධ යචෝදනා එේල කරන්නට යේ පාර්ලශේව උත්සාහ කළත් 
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කිසිදු ආකාරයක මානව හිමිකේ කඩ කිරීමකට රජය අනුෙල දී නැති අතර, ඉදිරියේදීත් 
එවැනි සිදුවීේවලට ඉඩ තෙන්යන් නැහැ. 
 
යමානම යහේතුවක් නිසාවත් යේ රට තුළ යළි අන්තවාදයට හිස ඔසවන්නට අප ඉඩ 
යදන්යන් නැහැ. රජය ජනතාවට යපායරාන්දු වූ ආකාරයටම අප අද ජාතික ආරක්ෂාව 
තහවුරු යකාට තියෙනවා.  
 
ජනතාව විසින් වත්මන් රජයට වරේ ලො දී තියෙන්යන් අප විසින් ඉදිරිපත් කළ 
යසෞභාගයයේ දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය ක්රියාවට නංවන්නටයි.  
 
අප ඉදිරිපත් කළ ප්රතිපත්ති රාමුව තුළ  හරිත කෘිකර්ලමාන්තය, පුනර්ලජනනීය ෙලශක්ති 
භාවිතය ප්රවර්ලධනය, නව යලාවට ගැළයපන අධයාපන ප්රතිසංසේකරණ, යද්ශීය 
වයවසායකත්වය දිරිගැන්වීම, අපනයන විවිධාංගීකරණය හා අගය වැඩි කිරීම, 
ආර්ලිකයේ නව පිේමක් සඳහා තාක්ෂණය භාවිතය ප්රචිත කිරීම වැනි අප විසින් හඳුනා 
ගත් ප්රමුඛතාවල කිසිදු යවනසක් වී නැහැ.   
 
ඵලදායී පුරවැසියයක්, සතුටින් ජීවත්වන පවුලක්, විනයගරුක, ගුණගරුක සමාජයක්, 
යසෞභාගයමත් යද්ශයක් යන මූික අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා අප කැප වී සිටිනවා. 
 
මට රයේ නායකත්වය පැවරුයණ්ඩ ඉතා දුෂේකර අවසේථාවකයි. පසුගිය වසර යදක තුළ 
අනයේක්ිත ගැටලු රැසකට විසඳුේ යසායන්නට අපට සිදු වුනා. ඒ සියලු දුෂේකරතා මැද 
සංවර්ලධන කටයුතු රාශියක් සිදු කරන්නට අයේ රජයට හැකියාව ලැුණා.  
 
මයේ ඉතිරි ධුර කාලය තුළ රයේ තිරසාර සංවර්ලධනයක් උදා කර ගැනීමට අවශය සියලු 
සැලසුේ යේ වනවිට  ක්රියාත්මක යවමින් තියෙනවා. යමාන තරේ ොධක ආවත් අයේ 
රයේ ෙහුතර ජනතාව අනාගතය යදස සුෙවාදී ව ෙලා ඔවුන්යේ නිසි දායකත්වය ලො 
දුන්යනාත් අපට ඒ අරමුණු ඉටුකර ගන්නට පුළුවන්.  
 
නිදහයසේ සැෙෑ අරුත සාක්ෂාත් කර ගත් අභිමානවත් යද්ශයක් යගාඩනැගීම සඳහා 
එකතු වන යලස සියලූ ම යද්ශයේමී ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඉත සිතින් මම ආරාධනා 
කරනවා. 
 
ඔෙ සැමට සේතුතියි. 
 
යතරුවන් සරණයි. 


