නිදහස් දින ෙද්ශ2022
අති පූජනීය ගරුතර සංඝරත්නෙයන් අවස,
ෙසසු පූජාසාදීන්  වහන්ෙසේලාෙගන් ද අ,
ගරුඅග්මාත්තුම,
ගරු කථානායකතු,
ගරු අවිනිශ්චයකාරත,
ගරුවිපනායකතුම,
ගරු අමාතවරු, ගරු ආණ්ඩුකාර,
ගරු රාජ අමාත්වරු,
ගරු පාර්ලිෙම්න්වරු,
ගරු තානාපතිව, මහ ෙකොමසාරිස්වර,
ජනාධිපති ෙල්කම්තධාන සියලුම රා නිලධාර,
ආරකක මාණ්ඩලිකධාන, සහ යුද්ධ හමුදාධිප,
නාවික හමුදාධිපත, ගුවන් හමුදාධිප, ෙපොලිස්පතමන,
සිවිල් ක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවක ජනරාල්තු,
සම්භාවන අමුත්,
රණවිරු,
සියලු ලාංකිකසෙහෝදර සෙහෝදරිය,
ආදරණීය දූ දර.
නිදහස් රටක ෙගෞරවාන්ව ිත පුරවැසිෙයක ් ෙල ස ජී වත්  වීමට ඇති අය
ඉතිහාසය පුරා විවිධ රටවල ජනතාව අ කර තිෙබනව, සටන් වැදී තිෙබ,
විශාල පරිතගයන්සිදු කතිෙබනව.
� ලංකාෙව්ත වසර 2500කට වැඩි ඉතිහාස තු විවිධ කාල වකවාන ද විෙද්
ආකමණිකයන්ට එෙරහිව සකළ දුටුගැ, වළගම්බ, මහා පැරකුම්, විජයබා,
සෙවනි පැරකුම් බා ව ෙශ්ෂ්ඨ රජවරු විෙද්ශිකයන් රට මුද ෙගන එක්ෙසේසත
කළා.
අවසාන වශෙයන් වසර 450 ක  පමණ කාලයක් පැවති යුෙරෝපීය යටත්
පාලනයන්ෙගන් අෙප් රට නිදහස් වී දැනට74ක්  ෙවනව. නිදහසින් පසුවත්
3 කට ආසන්න කාලයක තස්තවාද �යාදාමයක්  හරහා ෙම් රට ෙදකඩ කිර
උත්සාහයකට එෙරව සටන් කරන්නට අපසිදු ව.
අද වන  විට   ලංකාව  නිදහස, ස්ෛවර, පජාතන්වාදී රටක. අප  එහි අභිමානව
පුරවැසි.
ඉතිහාසය පුරා විවිධ අභිෙයෝගයන ෙදමින් අෙප් රටට පූර්ණ 
ලබාගැනීමට සහ ලබා ගත් නිදහස තහවුරු  කිරීමට ඇප සිය ෙද්ශෙපමීන්
මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද ක.
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ජාත, ආගම් ෙභ්දයක ෙතොරව සෑම � ලාංකික පුරවැසිෙයකුටම අද රෙට් 
පෙද්ශයක නිදහස, සුරක්ෂිතව ජීවත් වීෙම් අයිත. තමන් කැමති ආගම
ඇදහීමට නිදහස තිෙබ. ස්වාධී මතයන් දැරීෙම් හා අදහසකාශ කිරී නිදහස
තිෙබනව. රට  තුළ සම්පූර්ණ ම නිදහසක් තිෙබ. � ලාංකික පුරවැසිය
පූර් ණජාතන්වාදී මෙව්දයක් හරහා තම මහජ න නිෙයෝජිතයන්
ගැනීමට, කැමති අයට ෙද්ශපාලනයාවලියට හා රාජ පාලනයට සම්බන්ධ වීම
නිදහස තිෙබන.
ෙමය අප සිය ෙදනාෙග ම සතුටට හා අභිමානයට ෙහේත.
නිදහස, පජාතන්වාදී රටක වැසිය න් ෙලස සිය ෙදනාටම  අයිතිවාසි
තිෙබනවාක් ෙමනවගකීමද තිෙබනව.
ලැබූ නිදහෙසන් උපරෙයෝජන ලැෙබන්ෙන් සියලු ෙදනාම රට ෙවනුෙව
වගකීමඉටු කර විට. වගකීම් ගැන අමතක ෙකොට අයිතිවාසිකමපමණක කතා 
කිම සුදුසු න.
රටක  නිදහස වඩාත් අර්ථවත් වන්ෙන්, සමාජ, ෙද්ශපාලන හා ආර්ථ යන 
සිය අංශවලින් ශක්ත ිමත් . ඒ සඳහා ස�යව දායක වීෙම් අවස්ථාව රජය
වෙග්ම ජනතාවටත් තිෙබ.
රටක්  නිසි දිශකට  ෙමෙහයවීෙම් ඒ සඳහා රෙට්  සි ෙදනාෙග ම සහාය 
බලාෙපොෙරොත්තු විය ෙනොහැකි බව අපි . ෙවනස් ෙනොවන අය ෙදස බලා රෙට්
අනාගත අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් අප සැලසුම් ෙකොට ඇති ෙද්වල් අතඅප 
සූදානම් නැ. අෙප් අරමුණ රට ෙවනුෙවන් නිවැරදි ෙද් සිය ෙදනාම සතුට
කිම ෙනොෙවය.
අනාගතය ෙදස  සුවාදී ව බලන  ධනාත්මක චින්තනය පමණය අපට  අෙප්  ඉදි
ගමන සාර්ථක කර ගත හැක්. ජයග්හී ගමනක් ෙවනුෙවන්  කැප  කිර
කෙළොත්පමණය අපට මුහුණ ෙදන්නට වන අභිෙයෝග ජයගත හ.  
අසුබවාද ෙලෝකය ෙවනස් කරන්ෙන් නැ. ඔවුන්ට ඒ සඳහා හැකියාවක් ත
නැහැ. පශ්නයකට විසඳුමක් ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට විෙව්චනපමණක පුරුදු
ඇති  අයට අනාගතය ගැන දැක්මක් න.
රටක නායකෙයකුට ෙබොෙහෝ දුෂ්කර, විප, ගැටලු හා අභිෙයෝගවල
නිරන්තරෙයන් මුහුණ ෙසිදු ෙවන. දැක්මක් කරකණ්ඩායම ෙමෙහයවීම
පහසු නැහ. ෙකතරම් ෙහොඳ අරමුණක් ෙවනුෙවත් පවතිනමෙව්දයන් ෙවනස
කිරීම පහසු න. යම් කාරණාවල  ද ෙද්ශීය ෙමන්ම විෙද්ශීය බලෙව්
එෙරහිව සංවිධානය ෙවන. සමහර  විට ඔබ අවට සිදුෙවන සෑම ෙදයක්ම 
එෙරහිව සිදුවන කණයක් ෙන් ෙපෙනන අවස්ථා තිෙබන.

2

ජනතාව නායකයන්ෙග බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම්අර්බ කළමනාකරණය
කරෙගන රට  ඉදිරියට ෙමෙහයවීම  පශ්නවලි පළා යාම ෙනොෙවය. ඒ සඳහා 
අවශ් කරන ධනාත්මක මානසිකත් වය අප ස තුව ති. රට මුහ ෙදන ඕනෑම 
අභිෙයෝගයක්  ගැනීමට අවශ කරන නායකත්වය ලබා දීමට මම හැමවි
සූදාන.
ෙලෝකය ෙවනස් කෙළත, ෙවනස් කරන්ෙන් ත් ධනාත්මක අදහස් , අනාගතය 
ෙදස  සුවාදී ව සිහින දැක ඒවා සාක්ෂාත් කරගන්නට උතළ පුද්ගලය
විසි. ෙම් බව ඉතිහාසය පුරාම අපට ෙපෙන.    
සෑම දියුණු රටකම සම ාගමනයට ෙහේත වූෙය් ඒ රටවල නායකයන් ෙග්
ජනතාවෙග්තිබ සුබවාදී අදහ.  
අතීතෙය් අෙප් රජවරුත් ර සෑය, ෙජ්තවනාරාම, අභයගිරිය වැනි සු
නිර්මාකෙළේ එවැනි සුභවාදී චින්ත. මින්ෙන්රිය, කලා වැව, පරාකම 
සමුය, ෙයෝධ ඇළ වැනි නිර්මාළ විශිෂ් ට වාරි තාක්ෂණයක්  එදා තිබු.
සීගිරිය වැනි  නගර නිර්මාණ අදත් ෙලොව  පත් කරනව. ලංකාව පුරාතන
ෙලෝකෙය් සුකට  ම නාවක ෙක්නස්ථානයක. එදා  අපට එවැනි ෙද් කරන්
පුළුවන් තිබු නම්  අනාගතෙය් ත් ෙලෝකය සමඟ තරඟ කරන්නට අපට ප
විය යු.
ඒ සඳහා අත්වශ්ම සාධකය වන්ෙන් අපි අප ගැන තබන විශ්ව.
දුෂ්කර කාල හැමදාමත් ඒ ෙලසම පවතින්ෙන්. දුෂ්කර කාලවලට මුහුණ ද
ශක්තිමත් මිනිසුය. ඒ නිසා අන් අයව මානසිකව වට්ටන කිසිෙ
අවස්ථාෙව්  සමාජයට කරන්ෙන් උපකාරයක් ෙන. ඒ නිසා අපි ස ෙදනාටම 
විශල වගකීමක් තිෙබ, ෙම්  අරදයන්ට සාර්ථක මුහ දීම සඳහා අවශ
ධනාත්මක චින්තනය රළ ෙගොඩනගන්න.
මෑතකාලීන ඉතිහාසෙය්ත් බරපතල ගැටලු වලට මුහුණ ඒවාට  විසඳු ෙසොයා 
ෙගන තිෙබනව. තස්තවාදය කිසි විටක යුද්ධයකින් ළ ෙනොහැකිය කියා එද
සර්ව අසුබවාදීන් දිගින් දිගටම කියද්දී ෙජ නරාල් ෙඩන, ෙජනරාල්
විජය විමලරත්න ව අභී හමුදා නායකයන්ස්තවාදය පරාජය කළ හැකිය යන
ධනාත්මක චින්තනය ඔවුන් යටෙත්ළ හමුදා නිලධාරීන්ට කා වැ.
පසුකාලීනව නිවැරදි ෙද්ශපාලනත්වයක ් යටෙත් ව 3 1/2 ක වැනි ෙකට
කාලයක් ළ තස්තවාදය සම්පූර්ණෙයන්ම පරාජය කරන්නට අපට හැකි වු
හැකියාවන් ගැඅප තළ තිබවිශ්වාය නිසය.
අප වර්තමානෙ මුහුණ ෙද අර්බ කිවක්  දීර්ඝකාලීන ගැටලු ෙ. සබවාදී
පෙව්ශයකින් අපට ෙම් ගැටලුවලට පිළිතුරු ෙසො. නමුත්  වැඩ
පිළිෙ ඉක්මන් කර ගැනීම සඳහා සෑම ෙකෙනකුටම කළ හැකි වැඩ ෙකොටසක
තිෙබනව. තම වගකීම නිසි ෙලස ඉටු කිරීෙමන් අපි සියලු ෙදනාම 
අෙප් උපම දායකත්වය ලබා ෙදන්නට උත්සාහ යුත.  
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ෙකොවිඩ -19 වසංගතය පාලනයට එකම  විසඳුම එන්නත්කරණය බව අපි කල්
ඇතුවම වටහා ගත්. ඒ අනුව ඉලක්කග ජනගහනෙයන් 85% කට වැඩි
පමාණයකට එන්නත් මා ෙදකම ලබා ද, ෙරෝග තත්ත්වය පාලනය ෙක, සාමාන්
ජන ජීවිතය යළි ආරම්භ කරන්නට අපට හැකි වී. ෙම්  අවස්ථාව වන වි
ජනතාවට  උත්ෙපරක මාත්ව ද ලබා  දීම සඳහා අවශ කරන  සියල ම එන්නත
ලංකාවට ෙගන්වා අවස.
ලංකාව  වර්තමානෙ මුහුණ දී තිෙබන ආර්ථික ගැටලුවලට ෙහේතු ෙසො
ගණනාවක ආපස්සට යාමට වඩා කාෙලෝචිත වන්ෙන්  ඒ සඳ ෙකටිකාන ෙමන්ම
දිගුකාලීන ම ෙසවීම. රජයක් වශෙයන් අපි අවධානය ෙයොමු ෙකොට තිෙ
ඒ සඳහාය.
ලංකාෙව් ආර්ථිකක්තිමත් කිරීමට නම් අපි, කර්මාන් ත හා ෙසේවා ය
අංශ  තුනම දියුළ යුත. ෙද්ශී නිෂ්පාදන දිරි ගන් වන ගමන්ම අප
ආදායම වැඩ කරගත හැකි මාර් ග ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයළ යුය. ෙම්
සම්බන්ධෙයන්  වූ අෙප් ජතිපත් ති ඉතාමත් පැහැදිලි වුනයාවට 
නැංවීෙම් මීට වඩා යාශීලී දායකත්වයක් සෙෂේතයකම තිබිය ය.
අෙප්  රෙට් සංධන  �යාවලිෙය් දී ආෙයෝජන වශ් ම සාධකයක. ආෙයෝජන 
දිරිගැන්වීමට රජය හැමවිටම කටයු අතර, අපට ෙද්ශීය ආෙයෝජ න ෙමන
විෙදය ආෙයෝජනත් අවශය. විෙශේෂෙයන්ම ම පරිමාණ ව්පෘත, නවීන තාණ
දැනුම අවශ වන කර්මාන, ෙගෝලීය ෙවළඳෙපොළ අවස්ථා අපට විවෘත කරන න
ව්පාර ආදිය සඳහා විෙය ආෙයෝජන වැදගත්  ෙවනව. ෙද්ශපාලන අරමු
මුල්කරෙග න ෙද් ශීය ෙහෝ විෙද්ශීනවලට එෙරහි වැරදි මත ජනගත
කරන්නට උත්හ කරන පිරිස් ගැන ජනතාව වඩාත් පකාරී විය ය.
ව්වසායකත්වය දිරිමත් ෙනො, ව්වසායකයන්ට ඇති බාධා ඉවත් ෙනොෙ,
අපට ආර්ථිසංවර්ධය කඩිනම් කරට බැහැ. විවිධ අවදානම් මැද්ෙන්ෙග්
කියා ව්පාරයක්ආරම් ෙකොට තවත අයට රැකියා හා ආදායම් ඉපයීෙම් අවස්ථා
ෙදන ව්වසායකයන්ට මීට වඩා ෙගෞරවන හා  මිශීලී ෙල සැලකීමට අපට
වගකීමක් තිෙබ. රෙට්  සංවර්ධනයට වසායකයන්ෙග් දායකත් වය ෙහො
වටහා ෙගන පවතින නීතිමය රාමළ ඔවුන් ට අව සියලු උපකාර කඩින
කිරීමට රා නිලධාරීන් කටයළ යුත. ව්පාර  ලියාපදි කිරීෙම,
ආෙයෝජනයන් සඳහා අනුමැතීන් ලබා දීෙම්දීත්  සිදමාදයන්වළක්වලීමට
කටයුතු කිරීම හරහා සමස්ත ආර්ථිකයාවලිය වඩාත් ය කිරීමට පන.
වඩා  ඵලදාය පුරවැසිෙය බිහි ම සඳහා  අධ්පන  පතිසංස්කර රාශියක් ෙ
අවස්ථාෙව්  රෙට් සිදු ෙවමින් . පාසල අධ්පනය  අවසන් කරන සෑම
දරුෙවක ම රෙට් ආර්ථියාවලිට දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි ශිල්පය
කර්මාන්තයකගුණ කරන්නට උත්ස ගත  යුත. තමන්  ෙතෝරාගත් ක්ෙය  තළ
තම දැනුම වැඩි ගැනීමට ෙමන් හැකි න වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා 
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උත්සාහ කළ යුත. ඒ හරහා රෙට් ආර්ථියාවලියට ඍජුව ම දායක වීමට ඔබට
අවස්ථාව ලැෙබනවා.
ෙගොවිපෙළ, කම්හෙ, වැඩෙපොෙළේ දහදි ෙහළන  වැඩ කරන ජනතාව රෙට්
ආර්ථිකයට ය දායකත්වයක් ලබා ෙදන. ඒ සිල ෙදනාට මෙග්  ෙගෞරවය
පිරිනමන.
රටට විෙද්ශ විනිමය සපයන විෙදස ලාංකිකයන් අපට විශාල සම. පසුගි
කාලෙය්  ඔවුන් රට ෙවනුෙවන් ෙපරට පැමිණ වි කිරීම් කරමින්
සහෙයෝගය දුන් ආකාරය අපට අමතක  නැහැ. ඔවුන් නිරන්ත අෙප්
ආර්ථිකයට ලබා ෙදන ශක් ති ඉතාමත්  අගය ෙකොට සලකනව. මම ආරාධනා 
කරනවා, සියල ම විෙදස්ගත  ලාංකිකයන් ට තම උ බෙම් ආෙයෝජනය කරනා
ෙලස. එමගින් රෙට් අනාගතය ෙගොඩනැගීමට තවදස�ය ව දායක වන්නට ඔබට
අවස්ථාව ලැෙබනවා.
අප හමුෙව් ඇති අභග ජය ෙගන අෙප් අනාගත ඉලක්ක සාර්ථඉටු ර ගැනීමට
නම් අ සිය ෙදනාටම ෙවනස් වන්නට ස ෙවනවා. අප සියලු ෙදනාටම ඒ සඳහා ය
කැප  කිරීම් කරන්නට සිදු. ඒ සඳහා  අවශ් කරන ආදර්ශය ෙදන්නට රෙ
ජනාධිපතිවරයා ෙලස මම සූද. දැනටමත්  මා එය හැකි උපරිම මට්ට ඉටු
කරනවා. මා  ඉල්ලා සිටිනවා සියලූම මැති , හා  අෙනකුත
ෙද්ශපාලනඥයින්, රටට ආදර්ශයක් වන ආකාරයට හැමවිටම කටයුතු ක
කිය. ඔබ ජනතාවට  ඒ ආදර්ශය සපයනවා න, රෙට්  බහුරයක්  ජනතාව ඔබව
අනුගමනය කරා.
ෙද්ශීයත් වය අ, රෙට් ්ෛවරීත
ස
් වය සුරකින ජාතික නායකත්වයකට
බලෙව්ග ඉතා සූකම ෙලස   විවිධ ෙබොරචාර හරහා ජනතාව ෙනොමග යවන්නට
කටයුතු කරන. මා  ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සැමවිට
බුද්ධිෙයන් කටයුතු  කරන.   දත්ත මත පදනව  කරුණු විමසා , සත්ය 
හඳුනා ෙන තීන්දු තගන්නවා න කිසිෙවකුට ජනතාව ෙනොමග යවන්නට .  
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් දිනූ නිදහස සැම විටම ටත, අෙප්  රෙට් ඒක
බව, ෙභෞමික අඛණ්ඩතා හා ස්ෛවරීත්වය ආරක් ෂා කරනටත, රාජ් නායකයා 
වශෙයන් මම තිඥා දී තිෙබ. ඒ පතිඥාව අ හැම විටම සුරවා.
සංස්කෘතික නිදහස සෑම  වර්ගයකටම වැදග. වසර දහස් ගණනක  ඉතිහාසයක
ඇති පාරම්පරික සිරි, සාරධර්ම හා අෙප්කම ආර කිරී ම මූලික වග
ෙලස අපි සලකනව. පසුගිය කාලෙය් විවිධ තර්ජනයන්ට ලක්වී විනාශ
පුරාවිදත්මක වටිනාකමක් ඇති ස්ථාන  ෙකොට ඒවා වැඩ දියුණු කරන්නට
කටයුතු ෙකොට තිෙබ.
අපි නීතිෙය් ආ සුරක, ජාත්න්තර සම්මුතීන්ට ගරු ක. පටු අරමු
මුල් කරෙගන ලංකාවට විවිධ ෙචෝදනා එල්ල කරන් නට යම් පාර්ශ් ව උත
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කිසිදු ආකාරයක මානව හිමි කිරීමකට රජය අනුබල දී නැත, ඉදිරිෙය්
එවැනි සිදුවීම්වලට ඉඩ තබන්ෙ.
ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත්  ෙම්ළ යළි අන්තවාදයට හිස ඔසවන් නට ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැ. රජය ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයටම අද ජාතික ආරක්ෂා
තහවුරු ෙකොට තිෙබ.
ජනතාව  විසින් වත්මන් රජයට වරම් ලබා දී තිෙබන්ෙ ඉදිරිපතළ
ෙසෞභාග්ෙය් දැක්මතිපත්පකාශනය �යාවට නංවන්නට.
අප ඉදිරිපතළ පතිපත්ති රාමළ  හරිත කෘෂිකර්මා, පුනර්ජනනීලශක්
භාවිතය වර්ධන, නව ෙලොවට  ගැළෙපන අධ්පන පතිසංස්කර, ෙද්ශී
ව්වසායකත්වය දිරිගැ, අපනයන  විවිධාකරණය හා  අගය වැඩි කි,
ආර්ථිකෙය් නව පිම්මක් සඳහා තාක්ෂණය චලිත කිරීම වැනි අප හඳුනා
ගත පමුඛතාවල කිසිදු ෙවනසක් ව.  
ඵලදාය පුරවැසිෙ, සතුටින් ජීවත්වන, විනයගර, ගුණගරුක සමාජ,
ෙසෞභාග්මත් ෙද්ශයයන මලික අරමුණු ඉටුකනීම සඳහා අ කැප වී සිටි.
මට රෙට්  නායකත්ව පැවරුෙ ඉතා දුෂ්කර අවස්ථාවක. පසුගිය වසර ෙදකළ
අනෙප්ක්ෂිත ගැටලු රැසකට විසඳුම් ෙසොයසිදු ව. ඒ සිය දුෂ්කරතා මැද
සංවර්ධන කටයුතු රාශසිදු කරට අෙප් රජයට හැකියාලැබුණ.
මෙග් ඉතිරි ධුර කාළ රෙට් තිරසාර සංවර්ධනයක් උදා කර ගැනීමට සියල
සැලසුම් ෙම් වනවියාත්මක ෙවමින් තිෙ. ෙමොන තරම් බාධක ආවත් අෙ
රෙට් බහුතර ජනතාව අනාගතය ෙදසුවාදීව බලා ඔවුන්ෙග් නිසි දායකත්
දුන්ෙනොත්ට ඒ අරමුණු ඉට ගන්ට පුළු.
නිදහෙසේ සැබෑ අරුත සාක්ෂාත්  කර ගත් අභිමානවත්  ෙද්ශයක් ෙගොඩන
එකතු වන ෙලස සියල ම ෙද්ශෙපමී  ලාංකිකයන ඉත  සිත මම ආරාධනා 
කරනවා.
ඔබ සැමට ස්තුත.
ෙතරුවන් සර.
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