2015 දෙසැම්බර් 16 වැනි බොො
ශ්රී කාවාදක දවා ප හිටි   කෂ්මන් ක වරගාමා්ර් තනයේදද
උපදේශව ෂැේ ක පැවැත්වූ වථාව
ඔබ සිනලු දෙේාට ් තයුදබෝව ක, වේෂ්වම්.
එ් වාරුණිව හැරග කවී් මැේ විදේශ ඇ්ති ස්ාවීාට ්දේ ස්තුතින පුෙ කිරී්ට වැ්තියි.
ශ්රී කාවාදක මූදකෝපානව සබඳයා හිළිබඳ අධ්යනේනට වැප වී ඇති හා ටිටපු දේමනඨ
ේානවදනකු වූ කෂ්මන් ක වරගාමා්ර් දවනුදව ක ේම් වා ඇති ද්් දමෞාවනීන
තනයේනට පැමිණී් ට කැබී් සතුටට වරුණකි.
වරගාමා්ර්ට වඩා ද්් සබඳයාවක වැෙමත්ව් අවදබෝධ් වා මත් අන සි  දද ේම් ඒ ඉයා
ස්වල්ප දෙදේකි. ප්රවීණ ාායය කයා සිවිල් දස්වවදනකු ද් ක ් විදේශ වටයුතු හිළිබඳ අස්
ස් විදේෂඥදනකු ෙ වූ එතු්ා විදේශ ඇ්ති දකස තු ක වාෂ් ් පත් වාේ කරග. එතු්ාදේ
භනාේව ඝායේන සිදුවී ෙැ ක අවුරුදු 10ෂ් ප්ණ මයවී ඇයත් එෂ්සත් සා්වාමී ශ්රී කාවාවෂ්
හිළිබඳ ඔහුදේ ෙැෂ්් ෙැ ක රගදේ ක රගේ වඩාත් සයයනෂ් බවට පත් දවමි ක තිදේ.
එන පහසු වරුණෂ් දේාවේ බව වරගාමා්ර් ෙැේ සි  දද න. ඔහුදේ ් වවේ වලි ක ඒ මැේ
කිනා ඇත්දත් ද්දස්යි. “ද්න, ඉ කද්රාාලිවදනෂ් ටිස් වැසුද් ක හාදවෂ් ම කේවා වැනි දෙනෂ්
දේාදක. සා්න ෂ්ෂණිවව නිමනපාෙේන ව

හැකි දෙනෂ් ෙ දේාදක. සා්න නනු

ර්ඝ ම්ේෂ්

ද් ක ් දුමනවා ක්රිනාවලිනකි.“
ේමුත් ඔදේ ාදේ ඒ ර්ඝ ම්ේ දහාඳි ක තාම්භ වී තිදේ. ඒ වටුව අතීයදන ක ඉරගරිනට
නමි ක සා්වාමී, සාධ්ාාණ , ප්රාාය ක්රවා හා ස්දේිම්ත් අේාමයනෂ් වාා නම්ට
ාේවාරිදදත්, අදමෝස්තුදකත් ඔබ මත් තීාණන මුළු දකෝවන ් දුටුදක න.
ශ්රී කාවාව, ප්ති්ත් අේාමයනෂ් වාා නා හැකි වේ තවාානට ඡ කෙ දපේ  න තුළි ක ය්
ාදේ ම් ක ්දේ පාකේන අයට දමේ ප්රාාය ක්රවාෙන නළි පණ මැ කවී්ට පුාවැසිනාට ඇති
බකන විෙහා ෙෂ්වේ, දහාඳ උොහාණනකි. අප ෙැ ක ශ්රී කාවාව දෙස බක කද ක දකාව පුාා
අ ක අනට ප්රදබෝධ්ාත්්ව තදකමනෂ් කබා රගන හැකි, සාධ්ාාණත්වන හා ෙනාව තුළි ක දුමනවා

අතීයන ාන මත් හා ාදේ තාෂ්ෂාව, ස්දේිමන හා මරුත්වන ශෂ්ති්ත් වාමි ක ස්ථාවා
හා දසෞභාමය්ත් අේාමයනෂ් නිර්්ාණන වාේ ාටෂ් දකසයි.
එෂ්සත් ාේපෙනට ෙැකී්ට අවශය ව කද ක ාායය කයා ප්රාාව අයා ේානවත්වන ම කේා,
දමෝලීන තර්ථිවනට ොනවත්වනෂ් සපනේ, විදේශ ාටවක ්ාේව ටිමිවම්, සාධ්ාාණත්වන හා
ප්රාාය ක්රවාෙන ප්රවර්ධ්ේන වාේ හා ාායය කයා නීතින ැකව මැනී්ට තධ්ාා වාේ ප්රබක
ශ්රී කාවාවකි. දම් ාදේ සි  ේ වයවසානව ාේයාව, බහුක සම්පත් හා උපාදනෝචිය හිටිටී්
තරගන නිසා ශ්රී කාවාවට එදස් වටයුතු කිරී්ට සුවිදේෂී හැකිනාවෂ් කැබී තිදේ.
ඇත්ය වශදන ක ් ද්් අකාවාා දමාඩේැගිල්දල් ඉතිහාසන ෙ ශ්රී කාවාදක මූදකෝපානව
හිටිටීදම් හිළිබිඹුවකි. ශ්රී කාවා ේාවිව හමුොව විසි ක විදේශ වටයුතු අ්ායයාශනට පවාා
්ට දපා එන බ්රියාේය දව ඳ ්ණ්ඩකනට අනත් ව තිබූ අයා ාාාකීන ප්ර පාමාා දස්වදද
ශාඛාවෂ් එටි හිටිටුවා තිබුණි.
ඔබ ෙ ෙ කේා පරිරග ශ්රී කාවාදක ේාවිව වැෙමත්ව් ඉතිහාසදද ඉයා ඈය ට විටිදෙයි. පැාණි
ග්රීසිදද, දාෝ්දද, අාාබිදද හා චීේදද දේෞවා ශ්රී කාවාව හාහා ම් ක වා ඇති අයා එටි
වාාන කටි ේැාගුාම් කා තිදේ.
්් ඊදද ත්රිකුණා්කදද

දෙඩ්රිෂ් දවාටුදක සාචාාන වද මි. ද්නට අවුරුදු 400වට

ප්ණ දපා පදතුගීසී ක විසි ක ඉරග වාේ කෙ ද්් බ දවාටුව යුදාෝපීන බකවතු කදේ
මූදකෝපානව ප්රතිවිදාෝධ්න කට දතතු වී තිදේ. පදතුගීසී කදම ක එන ක කදේසී කට ටිමිවූ අයා
1795

බ්රියාේයන ක එන අල්කා මැනී්ට දපා ප්රාශ ාාතිවන ක අයට එටි අයිතින කීප වාෂ්

් ්ාරු වී තිදේ. ශ්රී කාවාව නිෙහස කබාමත් 1948 වර්ෂන වේ තුරු දකෝව යුේධ් දෙදෂ් ්
එන ශෂ්ති්ත් වා ැකව ම කේා කේදේ බ්රියාේයන ක විසිනි. ත්රිකුණා්කන යව්ත් දකෝවදද
දහාඳ් ස්වාභාවිව මැඹුරු වාානෂ් වේ අයා එ් අකාවාා ේමාදද ෙ අසීමිය වර්ධ්ේ
හැකිනාවෂ් තිදේ.

්් එටි සි  න

අ කයර්ාාතිව සාවර්ධ්ේන සඳහා වූ එෂ්සත් ාේපෙ තනයේන (USAID)

විසි ක අර්ධ් වශදන ක අාමුෙල් සැපයූ අයිස් වම්හකෂ් ේැාඹී්ට ගිදනමි. ද්න කුඩා පරි්ාණ
ධීවාන කට ඔවු ක රගේපයා අල්කා ම කේා ්ාලු සුාෂ්ෂිය ව යබා මැනී්ට තධ්ාා වායි. ේමුත්
ද්වැනි වම්හල් දේා තිබූ යුමදද ශ්රී කාවාවට අයිස් තේනේන කිරී්ට සිදු වින. 1800
ශයවදද මුල් භාමදද

්ැසචුදසේස්ටි දබාස්ට කවක වයවසානවදනෂ් නික ඉ කේක කඩ් ටි

මිදුණු දපාකුණු වලි ක වපා මත් අයිස් කුේ   දවා පට ඒවා ඇති බව ඔබ විේවාස දේා
ව ත් සයයනකි.
ඇත්ය වශදන ක ් අදප් ාටවකට ශය වර්ෂ මණේාවෂ් ඈය ට විටිදෙේ වාණිා සබඳයා
හිළිබඳ ර්ඝ හා ඵකොයි ඉතිහාසනෂ් තිදේ.
1789 යාම් ඈය සිට එෂ්සත් ාේපෙදද යල්්සු ක අල්කේ ේැක හා දව ඳ ේැක ශ්රී කාවා
වාාන ක දවය පැමිණ තිදේ. 19වැනි සිනවස අවස ක වේ විට එෂ්සත් ාේපෙ -ශ්රී කාවා
දව ඳ-සබඳයා ඉයා රගයුණු ්ේට්ව පැවතුණි. අහි මුතු, මිනිා ක හා දත් වැනි ද්රවය තේනේන
ව

අයා වීදුරු භාණ්ඩ, භුමිදයල් හා ඖෂධ් වර්ම අපේනේන වද මු. අෙ ශ්රී කාවාදක

විශාක් ඒව-ාාාය දව ඳදපා

ව කද ක එෂ්සත් ාේපෙනයි. 2014 රග ඔදේ අපේනේවලි ක

සිනනට 20ෂ් එෂ්සත් ාේපෙනට අපේනේන දවරුණු අයා ඒවාදද ව  ේාව් දචාකර්
බිලිනේ දෙවහ්ාාෂ් ප්ණ වින.
මීට රගේ දෙවවට දපා ගුව ක ්ගි ක දවා පට

ඟා දවේ

්ා දුටුදක ෙකුණු තසිනාදක

වාර්න බහුක ් වාානයි. දකෝවදද දහාඳ ් වාානවල් 30 ක එවෂ් වේ එන තුළි ක
වර්ෂනවට බහාලූ මිලිනේ පහවට වැඩි ප්ර්ාණනෂ් ම් ක වායි. ද්් සාඛයාව යවත්
ඉහ ට නේ බව ්දේ විේවාසනයි.
ඔදේ ාට හිටිටා ඇත්දත් අප්රිවාව, ෙකුණු තසිනාව හා ේැදමේටිා තසිනාව සම්බ කධ් වාේ ්ා
ස කිමනවයි. තර්ථිව විෙයාඥයි කදේ පුදාෝවථේන ක ට අනුව දම් ශය වර්ෂදද ්ැෙ භාමන වේ
විට දකෝවදද ෙ
කීපන තු

දේශීන නිමනපාෙේදන ක සිනනට 50ෂ් කැදබ කද ක තසිනාදවනි. ඊ ඟ ෙශව

දම් වකාපදද ජීවත් වේ බිලිනේ මණේාවෂ් ාේයාව විසි ක ාේේන වානු කබේ

ඉල්ලු් හා සැපයු් දකෝව තර්ථිවනටත් දමෝලීන ස්ථාවා බවටත් ඉයා වැෙමත් වනු ඇය.
දව ඳා් හා තදනෝාේන හිළිබඳ දෂ් කද්රස්ථාේනෂ් දකස ශ්රී කාවාව රගයුණු කිරීදම් ඔදේ ෙැෂ්්ට
අදප් ඉ කදු-ශා කතිවා තර්ථිව සහදනෝගියා වැඩහිළිදව

තුලි ක අහි සහාන ෙෂ්වමු.

මාල්දල් පැාණි ක කදේසි බක දවාටුදක සිට බකේ විට දහාර්මුස් හා ්කෂ්වා සමුද්ර ස කධී අයා
ශ්රී කාවාව පසු වාමි ක නේ නි්ෂ් ේැති දේෞවා සාඛයාව ෙැකීද් ක විස්්නට පත්වූ බව
යාේාපති දවෂාප් ්ට විස්යා වදේ න. දකෝවදද සාමාවක ම් ක වාේ සිනලු් ේැක වලි ක
සිනනට හයළිහෂ් දහාර්මුස් සමුද්ර ස කිමන තුළි ක ෙ දකෝවදද දව ඳ ේැක වලි ක හරි අඩෂ්
්කෂ්වා සමුද්ර ස කිමන තුළි ක ෙ ම් ක වායි. සාකව ් කිව දහාත් මුළු දකෝවදද ්
ස්ථාවා බව හා දසෞභාමයන ැකඳි ඇත්දත් ද්් වැෙමත් බකශෂ්ති හා දව ඳ ්ාර්ම ්යන.
ශ්රී කාවාව හිටිටා ඇත්දත් දම් මුහුදු ්ාර්මවක හරි ්ැෙයි.
උොහාණනෂ් හැ  නට ඉ කරගනානු සාමා උපා කය සාම්න ඇතුළු බහු-පාර්ේවිව සාවිධ්ාේවක
වටයුතු වකට ක්රිනාවාරී දකස සහභාගි වීද් ක ඔබ අනිකුත් ාටවල් හා ාාතී ක ස්ම නහපත්
සබඳයාවෂ් පවත්වා දමේ තිදේ. තර්ථිව සබඳයා ශෂ්ති්ත් කිරීදම්ත්, ේාවිව තාෂ්ෂාව හා
සුාෂ්ෂියයාවට තධ්ාා කිරීදම්ත් වකාපීන ප්රනත්ේන කට ඔදේ ාටට ේානවත්වන රගන හැකි
නයි වරගාමා්ර් වාෂ් ප්රවාශ වා ඇති බව ද්ටි
එ දපේ ෙශව කීපදද

සඳහ ක කිරී්ට වැ්ැත්දයමි.

දකෝවදද ් වැඩි අවධ්ාේනෂ් දනාමු වනු ඇත්දත් ඉ කරගනානු සාමා

වකාපදද තර්ථිවන, දේශපාකේන හා තාෂ්ෂාවටයි. ප්රාාය ක්රීන පාකේදද සාාධ්ර්්
ප්රවර්ධ්ේන වාේ හා ්ාේව ටිමිවම්, දේෞවා ම් කවක නිෙහස, තිාසාා සාවර්ධ්ේන හා
පාරිසරිව භාාවාාත්වනට මරු වාේ වකාපීන සවිඤ්ඤාණවත්වනෂ් ඇති වා මැනී්ට
ශ්රී කාවාව රගමට් ොනවත්වන සපනනු ඇයැයි අහි අදප්ෂ්ෂා වාමු.
ඔබ ෙැේට්ත් දබාදහෝ දේ ඉටු වා තිදේ. දම් අයා නීති විදාෝධී මිනිස් ප්රවාහේන
වැ ැෂ්වීදම් එෂ්සත් ාාතී කදේ දප්රාදටාදවෝකන අනු්ය කිරී්, එෂ්සත් ාාතී කදේ සාවිධ්ාේන
තු

ඔදේ හඬ හා ඡ කෙන ්ගි ක සිවිල් ස්ාානට සහාන ප

කිරී්, එෂ්සත් ාාතී කදේ

්ාේව ටිමිවම් දවාමිසදම් විදේෂ නිදනෝජියනාදේ තසිනා-ශා කතිවා සාවච්ඡාවට කබේ

වර්ෂදද සත්වාාවත්වන සැපයී්ට එවඟ වී් තරගන දම් අයා දක. ද්් වටයුතුවලි ක ඔබ
දප කවා රග ඇත්දත් ශ්රී කාවාව තු

ප්ණෂ් දේාව දකෝවන පුාා් ්ාේව ටිමිවම් වැඩි රගයුණු

කිරී්ට ඔබ ෙෂ්වේ වැපවී්යි.
ඔදේ හමුොව ෙ වකාපීන ේානවත්වන දමේ තිදේ. පසුගින අදේල් ්ාසදද ද කපාකන මුහුණ
දු ක භනාේව භූමි වම්පාදව ක පසු සහේ සැපයුම් ස්ම එටි පැමිණි ප මු ාටවල් අයදා ක
එවෂ් ව කද ක ඔබයි. එ් වයසේදන ක විේාශ වී ගින ප්රදේශවකට සහේාධ්ාා දමේ නම්ට හා
ගික ක ාථවකට නම්ට හැකි වේ දස් කිදකෝමීටා මණේාවව ්ාර්ම හිළිසවා වාේ කේදේ
ඔදේ ඉ කජිද කරු බකවාන විසිනි.
ඔදේ වකාපන, දේශගුණිව විපර්නාස හා උග්ර වාකගුණ යත්වන කට මුහුණ දෙේ විට ද්වැනි
ප්රනත්ේන ක වැඩි වැඩිදන ක අවශය වනු ඇය. ස්වාභාවිව වයසේන කට මුහුණ ්ටත් ්ාූෂෂීන
තධ්ාා සැපයී්ටත් ශ්රී කාවාවට ඇති හැකිනාව ශෂ්ති්ත් කිරී්ට එෂ්සත් ාේපෙන වටයුතු
වානු ඇය.
දකබේේන, ්ධ්ය් අප්රිවානු ාේ ාාන හා ෙකුණු සුඩාේන වැනි දකෝවදද ඉයා දුමනවා
ස්ථාේවකට සා් සාධ්ව හමුො නැවීද් ක ඔදේ හමුොව දමෝලීන තාෂ්ෂව අභිදනෝමන කට
මුහුණ දම් ය් ොනවත්වන කබා
සාධ්ව සමුළුදක

තිදේ. ්මය

පැවැත්වුේ දකෝව ේානවන කදේ සා්

අතිදර්ව දස්ේාාව මණේාවෂ් කබා ්ට ාේාිමපති සිරිදස්ේ දු ක

දපාදාා කදුව අහි අදේ වාමු. ශ්රී කාවාදක වදත්තීන නිපුණත්වන හා මරුත්වන හිළිබිඹු වේ
සහභාගිත්වනෂ් සහතිව කිරී්ට අහි ඔබ ස්ම වැඩ කිරී්ට බකාදපාදාාත්තු දවමු.
එෂ්සත් ාේපෙන දම් සිනලු ප්රනත්ේ අදේ වාේ අයා ාටට ප්ති්ත් අේාමයනෂ් සහතිව
කිරී් සඳහා ඔදේ හමුොවට සාධ්නීන වාර්න භාානෂ් ඉටු ව
්ාේව ටිමිවම් ්ණ්ඩකදද

හැකි නයි අහි විේවාස වාමු.

අප ස් අනුග්රාහවත්වන ෙැෂ්වූ දනෝාේාදක සඳහ ක වේ පරිරග

“උල්කාඝේන කිරීම් හා අපදනෝාේන කට වම කිව යුතු අන සම්බ කධ්දන ක විේවසනීන වම
වීදම් ක්රිනාවලිනෂ් ක්රිනාත්්ව කිරී් ්ගි ක වදත්තින නිපුණත්වන හා මරුත්වනට සුදුසු පරිරග
හමුොව තු

වටයුතු ව

අනදේ දහාඳ ේ් ෙ තාෂ්ෂා දවනු ඇය,“ ද්් ප්රවාශන කට අහි

ප්රබක දකස සහාන ෙෂ්වේ අයා ඒවා ක්රිනාත්්ව කිරී්ට සහදනෝගීත්වදන ක තධ්ාා කිරී්ට
ෙ අහි සුොේම් බව ෙැ කවී්ට වැ්ැත්දයමි.
ඔදේ ාටට පැමිණි අවස්ථාදක ාාාය දල්වම් දවරී හා යාේාපතිනි පවර් පැහැරගලි ව

පරිරග

ප්රාායා කත්රිව තනයේ ශෂ්ති්ත් කිරී්ට, බහු-වාර්ගිව හා තමමිව ප්රාාව ක අයා සාටිඳිනාව
දමාඩේැගී්ට හා තර්ථිව වර්ධ්ේන දකමවත් කිරී්ට අප ශ්රී කාවාවත් ස්ම රගමට් ක්රිනා
වා ඇත්දයමු.
ෙැ ක අහි දව ෝ වැඩි රගයුණු වාමි ක, සදජු විදේශීන තදනෝාේ වැඩි වාමි ක ශ්රී කාවාවට
ප්ති්ත් අේාමයනෂ් ඇති බව දකෝවනට ් දප කවා ්ට ක්රිනා වාමු.
විදේෂදන ක් ඌේ-සාවර්ිමය ප්රදේශවක පුේමලිව අාශන ස්ම සහදනෝමදන ක වටයුතු
කිරී්ට අහි දවා ොමු. ැකකිනා ාේේන කිරී්ට, තදනෝාේ රගරිමැ කවී්ට හා වයාපාරිව
වායාවාණන රගයුණු කිරී්ට අහි කුඩා හා ්ධ්ය් ප්ර්ාණදද වයවසාන කට තධ්ාා වාමු.
ද්් ප්රනත්ේ තුළි ක යුෙ වැ කෙඹුව ක, තබාිමයන ක. ේැවය පරගාචි වාවූ පවුල් හා ටිටපු
සට කවාමී ක ඇතුළු සිනලු ශ්රී කාාකිවන කට තර්ථිව ස්ථාවා බවෂ් දමේ ඒ්ට අවශය මූකය
තධ්ාා, උපවාණ, පුහුණුව හා දව ෙදපා

තරගන කබා ්ට උපවාා වානු ඇය.

යාමවාරී හා විවදය ප්රසම්පාෙේ ක්රිනාවලිනෂ් සහතිව කිරී් සඳහා අහි ශ්රී කාවාදක තර්ථිව
අ්ායයාශ ස්ම එෂ් ව වටයුතු වාමු.
විශාක පරි්ාණදද මූකය වාචා, විේවාසන වඩ කිරීම්, ්හාේ මුෙල් අවභාවියන හා මුෙල්
විශුේිම වාණ අපාාධ් තරගන මැේ වි්ර්ශේන වා ේඩු පවාේ දූෂණ විදාෝධී වාර්න සාධ්ේ
බකවාන කට තධ්ාා වාමි ක නීතින බකාත්්ව කිරීදම් හැකිනාව ක වැඩි රගයුණු කිරී්ට අහි
උෙක වාමු.

ශ්රී කාවාව හා එෂ්සත් ාේපෙන අයා ඇති සහදනෝගියාව රගදේ ක රගේ වර්ධ්ේන වේ අයා ශ්රී
කාවාදක ප්රමතිනත් ස්ම ඉරගරි අවුරුදු වකරග අදප් සබඳයාව පුළුල් කිරී්ටත් ශෂ්ති්ත්
කිරී්ටත් අහි සැකසුම් වාමු.
ඇත්ය වශදන ක ් ්ා ද්් සතිදද ද්ටි පැමිණී්ට එෂ් දතතුවෂ් ේම් විදේශ ඇ්ති ස්ාවීා
ස්ම වාකනෂ් මය කිරී්යි. ප මුවැනි එෂ්සත්- ාේපෙ - ශ්රී කාවා සහදනෝගියා සාවාෙදද
ශ්රී කාවා නිදනෝජිය හිරිසට ේානවත්වන දෙනු ඇත්දත් එතු්ායි. කබේ අවුරුේෙ මුක
දවාෂි කට ක නුවා

අහි

හමුවූ විට අදප් සාවච්ඡා ප්රධ්ාේ වරුණු හයාෂ් වටා සිදු වනු ඇය.

ද්යි ක ප මුවැනි වරුණ ව කද ක පාකේන, සාවර්ධ්ේ සහදනෝගියාව හා ාේයාව ක අයා
සබඳයායි. ද්නට අිමවාණ්න හිනවාවක සිට ප්රතිස කධ්ාේන හා අධ්යාපනිව හුව්ාරු
වැඩසටහ ක තරග සිනල්ක ඇතු ත් වනු ඇය.
දෙවැ කේ ව කද ක වා කයාව ක සවිබක මැ කවී්, තදනෝාේ වයාවාණන හා හිරිසිදු බකශෂ්තින
ඇතුළු තර්ථිව සහදනෝගියාවයි.
තු කවැ කේ, වර්ය්ාේ හා අේාමය අභිදනෝම වකට මුහුණ ්ට ශ්රී කාවාදක හමුොව දාොේම්
කිරී්ට අවශය සා්න පවත්වා මැනීදම් හා තාෂ්ෂව අාශ ප්රතිසාස්වාණ ඇතුළු තාෂ්ෂාව
හිළිබඳ සහදනෝගියාවයි.
හයා වැනි වරුණ ව කද ක දේශගුණිව විපර්නාස වැ ැෂ්වී් හා ේාවිව තාෂ්ෂාව සහතිව
කිරී් ඇතුළු ාායය කයා හා වකාපීන වටයුතුයි.
ද්් තාම්භව සාවාෙනට අහි සැකසුම් වාේ විට විදේශ ඇ්තිවානාට සහ ්ට, අහි
ක්රිනාවට ේැගී්ට බකාදපාදාාත්තු වේ දේ හිළිබඳ විස්යා ඔබට කබා ්ට හැකි වනු ඇය.
ේමුත් ඔබට ෙ දපනී නේ පරිරග අදප් සහදනෝගියාව සිනලු ් ෂ්දමන්රවකට විටි නේ බැවි ක
අප ාටවල් දෙදෂ් ් ාේයාව කට එයි ක ප්රතිකාභ ටිමි වනු ඇය.

ද්් දූපත් ාාායදද ඇති දනෝධ් හැකිනාව ක ෙැව මැනීද් ක පසු අේාමයන මැේ විශිමනට
බකාදපාදාාත්තු යබා මය හැකි බව ්් ෙනිමි.
එ් අදප්ෂ්ෂා සාෂ්ෂාත් වා මැනී්ට එෂ්සත් ාේපෙන ඔබ ස්ම රගමට් වටයුතු වානු
ඇය. ප්රාාය ක්රවාරග සහවරුදවෂ්, ර්ඝ වාලීේ මිතුදාෂ් හා ශෂ්ති්ත් හා වැප වූ
හවුල්වරුදවෂ් දකස අහි ඔබ ස්ම එවට සි  මු.
ස්තුතියි.

