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ඉන්දියානු නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් මහ ත ොමසාරිස්තුමාතේ පණිවිඩය 

 

ඉන්දියාතේ 73 වන නිදහස් දින සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ශ්රී කං ාතේ ටින න ඉන්දියානුවන්්ත් 

මිත්රශීලී  ශ්රී කාංක   තනොව්ත් මාතේ භාසාටිං න ් ක  රමි   

්තසේම, ත ොවිඩ්-19 වසංගෙතේ අභිතයෝග තයගනිමින් මහ මැතිවරණය සාර්ථ ව පැවැත්වීම 

සම්බන්ධතයන් ඉන්දීය තනොවතේ භාබ පැතුම් ශ්රී කාංක   තනොව් පක  ර ටින මි   

ඉන්දියාව සහ ශ්රී කං ාව විවිධත්වතේ සහ ශිෂ්්ාචාරතේ ගැඹුරත්වය විටින් ආශිර්වාද කත් 

ප්රතා ොන්ත්රි  රාතයයන් තද ක   තමම සීපප මිතුු  රාතයයන් තද  අෙර   කතිමත් 

ආධයාත්මි  සහ සංස් ෘති  බැඳීම් පවතී  බුදුන් වහන්තසේතේ ඉගැන්වීම්හි ටි් මහත්මා 

ගාන්ධිතුමාතේ දර් නය සහ ගුු තේේ ොතගෝර්තුමාතේ  කා ෘතීන් ද කවා ඉන්දියාතේ සහ ශ්රී 

කං ාතේ සංස් ෘති ාංග සහ සම්ප්රදායන් ආතේණි  අයුරක න් සමපාෙ තේ  තද රත්හි 

මිත්රත්වය සහ බැඳීම අද වන වි් ක්රි , , ආහාර පාන, තබොවුඩඩය, බුදු දහම සහ රාමායනය 

ආශ්රිෙ සංචාර   ර්මාන්ෙය වැනි විවිධ  කතෂේත්ර තුිනන් ිළිනිබබු වීම ුදදුමය ක තනොතේ   

ප්රගතිය සහ සාමය සඳහා වන තපොදු අධිෂ්ඨානය තුිනන් තමන්ම අනාදිමත්  ාකය  ටි් තදර් 

තකොව හා සම්බන්ධ  රන භූමිතේ සහ සාගරතේ ආර කෂාව ිළිනබඳ තපොදු අභිකාෂයන් 

සම්බන්ධතයන් තදරත්හි තනොව අෙර තිතබන සහතයෝගීොවතේ   කතිමත්සාවය තුිනන් අද 

වන වි් තමම ඉපැරණි බැඳීම් ෙවත් ප්රාණවත් වී .ෙ   

තදරත්හි නාය යන් විටින් තමම සම්බන්ධොවය තවනුතවන් කබාතදන දැඩි  ැපවීම සහ 

ඉහකම ප්රමුඛතත්වය වඩන් විටින්  රනු කබන නිරන්ෙර සංචාර සහ අන්ෙර්ක්රියා තුිනන් ිළිනිබබු 

තේ  ඉන්දියාව ශ්රී කං ාතේ ප්රධානෙම තවකඳ, ආතයෝතන සහ සංවර්ධන සහ ු වකු පමණ ක 

තනොව අවැටි අවස්ථාවන්හිදි ිළහි්් ්මින් පකමුඛතවන්ම ප්රතිචාර ද කවන මිතුරා බවද 

නාය ත්වතේ මඟ තපන්වීම විටින් සහති   ර .ෙ   

මෑෙ  ාී න ව තයන්, ඉන්දියාව විටින් පරිෙයාග  රන කද ධෂධ තෙොගද, තදරත්හි 

ප්රවීණයන් සහ තතයෂ්ඨ ප්රතිපත්ති සම්පාද යන් අෙර අන්ෙර්තාකය හරහා ටිදු ූ 

අන්ෙර්ක්රියාවන්ද ත ොවිඩ්-19 වසංගෙතේ අභිතයෝග සමනය ක රීම් ඉවහල් වී .ෙ  උතුම් 

තවස ක සතිතේදී, ධෂධ තෙොගය ක සමඟින් ශ්රී කං ාතේ ඉන්දීය මහ ත ොමසාරිස්වරයා 

ව තයන් දිවයින් පැමිණීම් කැබීම මා කද සාගයයක    

මෑෙ දී ඉන්දීය සංචිෙ බැංකුව සහ ශ්රී කං ා මහ බැංකුව අෙර ් ඟ ූ .මරි ානු තඩොකර් 

මිවුයන 400  විනිමය හුවමාු  පහභා ම ශ්රී කං ාතේ ආර්ක   ුදනර්වනවනය හා ප්රගතිය 

තවනුවන් ඉන්දියාව  ද කවන  ැපවීම සඳහා ෙවත් නිදභානක    
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සෑම අභිතයෝගය කම අවස්ථාව කද තේ  ත ොවිඩ්-19 වසංගෙය් ්තරහි ඉන්දියාතේ ස්න තුක 

ස්වයංතපෝෂිෙ ඉන්දියාව ක තවනුතවන් ගන්නා ප්රයත්නයන් සහ ආර්ක   ුදනර්වනවනය අරමුඛණු 

 රගත් භාවිසල් පැත කතය ක වැනි වැදගත් ිළයවර ද කන් කැතේ  පභාගිය මාස තුන තුක තකොව 

සෑම ත ොණක න්ම මිවුයනය ් ආසන්න ඉන්දියානුවන් ිළරිස ක නැවෙත් මේර්් තගන්වා 

ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු බකධාරීන්  ්යුතු තයොදා තිබිණ  ඉන්දියාතවන් කැතබන පණිවිඩය 

වන්තන් අධිෂ්ඨානයයි; අනාගෙය තදස අතේ කෂා සහගෙව බැී මයි; කුසකොවයන් 

තගොඩනගා ගැනීම සඳහා හැක  සෑම උත්සහය කම දැරීමයි   

සැම වි්ම තමන්, ඉන්දියාතේ ප්රයත්නයන් හි අරමුඛණ ටියු  මිතුරන් සහ සහ ු වන්තේ 

භාබටිේධිය යි  ඉන්දියාතේ “අසල්වැටියා ප්රථමතයන්” යන ප්රතිපත්තිය ඉන්දියාතේ වර්ධනය 

තුිනන් සැම් ප්රතිකාස හිමිවන බව් සහති  තේ  තෙොරතුු  ො කෂණය සහ සංචාර  

 ර්මාන්ෙය, විදයාව සහ ආධයාත්මි ත්වය, අධයාපනය සහ රීඩාව, තස්තය සහ ආර කෂාව 

ආදි ්ක තන ් තවනස්  කතෂේත්රයන් තුක වර්ධනය වන ඉන්දියා - ශ්රී කං ා සහතයෝගීොවය 

ඉන්දීය සහ ශ්රී කාංක   තනොවතේ තමන්ම  කාපතේද සාමය සහ තස්සාගයය උතදසා ්  

තකස දාය  වනු .ෙ   

්බැවින් තමම නිදහස් දිනතේදී, අිළ  “සේතේ සත්ො සවන්තු භාඛිෙත්ො” ්නම් ටියු  

සත්වතයෝ භාවපත් තේවා! යන ප්රාර්ථනය සැබෑ  ර ගැනීම උතදසා  ැප තවමුඛ   


